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awrence Okey Ugwu,
Nigeryjczyk, od trzynastu lat dyrektor
Nadbałtyckiego
Centrum
Kultury – prawnik, artysta
i urzędnik. Zagrał w kilku serialach, filmach i przedstawieniach
teatralnych.
W 2005 roku wydał płytę
„Lustereczko” ze swoim zespołem Ikenga Drummers.
Jest założycielem Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji
Kultur i Sztuki „Jeden
Świat”. Nie sposób wyliczyć
wszystkich jego wcieleń artystycznych, a także zawodowych. Jest postacią barwną,
doskonale znaną nie tylko
w Trójmieście.
Larry to liść laurowy,
wawrzyn. Okey oznacza dar
od Boga, czyli Bożydar,
a Ugwu to w polskim tłumaczeniu – góra. Gdyby urodził

się w Polsce, prawdopodobnie nazywałby się Wawrzyniec Górski. Nigeria leży
nad
Zatoką
Gwinejską
w Afryce Zachodniej. Jest
krajem, w którym mieszka
prawie 250 różnych narodów, mówiących różnymi językami.
Larry Okey Ugwu pochodzi z narodu Igbo.
– Jest to naród specyficzny, niezwykle inteligentny,
który od pokoleń zajmuje się
handlem, prowadzi interesy
i odznacza dużą przedsiębiorczością. Jest też niezwykle
pracowity – opowiada dyrektor.
- W Afryce mówi się, że
Igbosi to czarni żydzi. Dlaczego?
– Jak to się stało, nie wiadomo, ale wiele tradycji narodu Igbo jest identycznych

z tradycjami żydowskimi.
Niedaleko miejsca, gdzie się
urodziłem w Onicza (to wielkie miasto handlowe), odkryto jaskinię, w której widnieje
namalowana gwiazda Dawida, licząca według szacunków około trzech tysięcy lat.
Prowadzono tam badania archeologiczne mające na celu wyjaśnienie tej zagadki.
Przyjeżdżają do nas ludzie
z Izraela, aby badać nasze
DNA.
– Ale jest Pan chrześcijaninem..
– U nas religię żydowską praktykuje
niewielu, większość
Igbo to chrześcijanie (katolicy, protestanci, ewangelicy).

na Scenie GTS). Do seniorów,
z okazji Gdańskich Dni Seniora,
skierowana jest oferta specjalnych warsztatów do obu tych
spektakli – odpowiednio 6.10
o 17:30 oraz 10.10 o 17:30. Zajęcia w Sali Warsztatowej GTS
(sala 2.70, wejście dla aktorów)
przeprowadzi Anna Ratkiewicz-Syrek, kierownik Działu Edukacji GTS.
Wstęp na to wydarzenie jest
wolny. W programie Tygodnia
Litewskiego znajdą się również:

Niezwykła
pamiątka

Fundacja Sztuka Życia
- Niepokonani posiada
flagę z podpisami
wszystkich
demokratycznie
wybranych
prezydentów RP
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Muzeum Poczty Polskiej
poszukuje informacji i pamiątek związanych
z Pocztą Polską w Wolnym
Mieście Gdańsku. Osoby,
które chciałyby je udostępnić, proszone są o
kontakt mailowy pod adresem muzeum.poczty@mhmg.pl lub
telefoniczny pod nr. 512
418 757.
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Czytaj na str. 5

Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza

W dniach 6-14 października 2017 Gdański Teatr Szekspirowski organizuje Tydzień
Litewski – w ramach stałego cyklu „Teatry Europy”. Wśród zaproszonych spektakli znalazły
się m.in. „Borys Godunow”
w reż. Eimuntasa Nekrošiusa
w wykonaniu artystów z Teatru
Narodowego z Wilna (pokaz 6.10 o 19:00 na Scenie
GTS) oraz „Mewa” w reż.
Oskarasa Koršunovasa – OKT
z Wilna (pokaz 10.10 o 19:00

Moja dewiza: Dostajemy
od życia tyle, ile sami dajemy, dlatego staram się
dawać jak najwięcej - mówi Krystyna Łubieńska.

pokazy filmów, wystawa fotografii teatralnej, spotkania literackie oraz pokaz spektaklu
„Puzzle” w wykonaniu Dansema Dance Theatre z Wilna,
przeznaczony dla dzieci w wieku 0-3 lata. Stała oferta artystyczna GTS przewiduje bilety
ulgowe dla seniorów.
Więcej informacji: www.teatrszekspirowski.pl tel. do kasy: 351 01 01, informacja
o warsztatach: 351 01 19.

PORADNIK

Rozwód i separacja
a dziedziczenie ustawowe
Czy rozwód ma wpływ
na dziedziczenie ustawowe?
Czy separacja ma wpływ
na dziedziczenie ustawowe?
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Dopóki śmierć nas nie
rozłączy – słowa, którymi
w dniu ślubu trudno się
przejmować. Stojąc u progu wspólnego życia, nie
myśli się przecież o sprawach ostatecznych.
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Przydatne kontakty nie tylko dla Seniorów

Telefony Alarmowe

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
112
(europejski numer alarmowy)
Straż Miejska
986
Policja
997
Straż Pożarna
998
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie
Wodociągowo-Kanalizacyjne
994
Pomoc Drogowa
981
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk, tel. centrala:
+48 58 323 60 00 tel. informacja:
+48 58 323 60 68 fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
http://bip.gdansk.pl/ www.gdansk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. K. Leczkowa 1A tel.: +48 58 342 31 50;
+48 58 342 31 79 fax.: +48 58 342 31 51
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
Pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 3237011
fax: +48 58 305 34 52
e-mail: mrk@gdansk.gda.pl

Pomorska Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
Skupia seniorów reprezentujących województwo pomorskie w składzie OPS,
działa od stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Pomorskiej Delegatury:
Barbara Badowska-Średniawa
Dyżur: poniedziałek 11:00-14:00,
Europejskie Centrum Solidarności, III piętro
pok. 3.34, pl. Solidarności 1
tel. +48 883 703 713
Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy
Przyjaciel”
tel.: +48 58 301 00 00 w godzinach
od 16:00 do 6:00

Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy
Przyjaciel” – całą dobę
e-mail: telefon.zaufania@onet.eu

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot, tel./fax: +48 58 551 63 64
e-mail: alzheimer.gdansk@gmail.com
ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOCY I DNI ŚWIĄTECZNE

Adres korespondencyjny:
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk Ogólnopolska Infolinia
Konsumencka 801 440 220 (infolinia czynna w dni powszednie w godz. 8:00-18:00.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
osoby dzwoniącej)

Najlepsze lekarstwo, którego nie sposób
przedawkować, to życzliwość dla drugiego
człowieka. I nigdy, przenigdy nie pozwól się
przekonać, że na coś już jesteś
za stary!!

sekretariat tel.: + 48 58 76 47 302
fax: + 48 58 76 47 303
Przyjęcia interesantów tel.:
+48 58 764 73 06

Dyżurny Inżynier Miasta
(przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich
nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom, np. brak
pokrywy studzienki, awaria oświetlenia ulicy, zerwanie trakcji tramwajowej itp.),
całodobowo tel.: + 48 58 524 45 00
e-mail: dim@zdiz.gda.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk

1. Przychodnia Lekarska „Jasień” ul. Kartuska 404
58 322 11 51
kom. 692 434 343

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Aksamitna”, ul. Aksamitna 1
58 301-91-52

3. „Centrum Medyczne POLMED” ul. Startowa 1
58 769 37 60
4. Nadmorskie Centrum Medyczne,
ul. Kilińskiego 34
58 763 95 90
58 763 95 91

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 tel./fax
+48 58 320 22 96
tel. kom. 793 863 422 – informacja w sprawie kart parkingowych e-mail:
mzon@gdansk.gda.pl

Gazeta osób
niepełnosprawnych
i ludzi w podeszłym
wieku
Fundacji „Sztuka Życia“

www.sztukazycia.wordpress.com

tel.: 510 086 999

KRS: 0000418036
Regon: 221643103
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Szkoła Tańca 50+

Jesteśmy pierwszą i jedyną
szkołą w Trójmieście (rok założenia 2010), wyspecjalizowaną i nastawioną w całości
na aktywizację grupy wiekowej 50+ poprzez taniec towarzyski i country.
Szkoła powstała specjalnie
z myślą o trochę starszej aktywnej „młodzieży” i to wyróżnia
nas spośród innych szkół tańca.
Pomysł stworzenia szkoły powstał z doświadczeń zawodowych instruktora i jego
wieloletniej pasji do tańca. Zbliżony wiek kursantów daje im
poczucie swobody i komfortu
oraz sprzyja przyjaznej atmosferze. Sposób prowadzenia zajęć
dostosowany
jest
do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników. Nasza oferta obejmuje kompleksową

aktywizację poprzez taniec towarzyski, wpływając na styl
spędzania wolnego czasu.
Dlatego dodatkowo oferujemy Państwu: spotkania w Klubie
Sympatyków
Tańca
Towarzyskiego 50+ „Let’s
Dance”, spotkania w Klubie Lady Latino & Country 50+,
udział w balach, wczasy z tańcem, letnie warsztaty, weekendy z tańcem dla Pań. Wszystkie
nasze działania spowodowały,
że nasi kursanci czują się u nas
bardzo dobrze, a grupy tworzą
jedną taneczną rodzinę.
Cieszymy się, gdy widzimy
jaką radość i pasję taneczną zaszczepiliśmy naszym tancerzom 50+.
Zapraszam po więcej informacji o naszej szkole na stronę
www.taniec50plus.pl

Zapraszamydowspółpracy
Dariusz Wiliński
Prezes Fundacji
„Sztuka Życia“ - Niepokonani
-OddajemydorąkPaństwa
kolejny,WIĘKSZY numerNaszej
-Waszejgazety.Opisujemywniej
sukcesy,któreosiągnęliście,
wszystkoto,czymwartosię
pochwalić.
Zapraszamdowspólnego
redagowania„NIEPOKONANYCH“-bowłaśnietakitytułnosi
tajedynainiepowtarzalnagazeta.Naadresredakcji:
sztukazycia@op.pl proszęprzesyłaćlistyizdjęciapokazujące
iopisującesłoneczneżyciecodzienneludzi
niepełnosprawnychiwpodeszłymwiekuorazrodzin
wielodzietnych.

Prawa pacjenta są szczegółowo wymienione i uregulowane
w
ustawie
o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Spośród
najważniejszych praw można wymienić:
(1) prawo do ochrony
zdrowia, (2) do świadczeń
opieki zdrowotnej, (3) do intymności i godności, (4)
do poufności (inaczej tajemnicy informacji), (5) do zgody
na
interwencję
medyczną, (6) do informacji, (7) do dokumentacji medycznej, (8) do dodatkowej
konsultacji/opinii lekarskiej,
(9) do poszanowania życia
prywatnego, (10) do opieki
duszpasterskiej, (11) do
umierania w spokoju, (12)
do zgłaszania niepożądanych działań produktów
leczniczych, (13) prawo
sprzeciwu czy (14) prawo
do przechowania rzeczy
wartościowych.
Każdy zabieg, każda interwencja lekarska czy
w końcu każda forma leczenia (jeżeli nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia i życia) winna odbyć się po uzyskaniu
uprzedniej świadomej i dobrowolna zgody pacjenta.
Oznacza to, iż musimy rozumieć cel i przebieg zabiegu,
spodziewane korzyści oraz
ryzyka związane z jego
przebiegiem. Przekaz powinien być rzetelny, wszechstronny,
dostosowany
do możliwości zrozumienia
ich przez pacjenta. Jednym
słowem powinniśmy posiadać cały szerg informacji,
aby udzielić naszej zgody.
Dlaczego jest to takie ważne? Wyrażając zgodę, zawieramy swojego rodzaju
umowę. Zgoda musi być samodzielna, legalna, swobodna, świadoma, (zawsze)
uprzednia i konkretna (nie
ogólna!) Lekarz ma obowiązek poinformowania o dia-

gnozie, rokowaniach, perspektywach, ewentualnych
możliwych innych alternatywnych metodach leczenia.
Pamiętajmy, aby sami
przypominać
lekarzowi
o innych zażywanych lekach przepisanych przez innego specjalistę. Nie bójmy
się pytać i prosić o powtórzenie czy wyjaśnienie
w zrozumiałym języku.
W każdym czasie mamy
również prawo do wglądu
w naszą dokumentację medyczną, do jej kopii
(za opłatą) czy nawet uzyskania jej na elektronicznym
nośniku informacji. W dokumentacji lekarz ma obowiązek wpisać oprócz
diagnozy, rokowań czy perspektyw również fakt wyrażenia przez pacjenta zgody
na interwencję medyczną,
zgłoszoną chęć konsultacji
z innym specjalistą / zasięgnięcia drugiej opinii albo
podstawy odmowy takiej
konsultacji oraz inne uwagi
pacjenta. Dokumentacja medyczna musi posiadać ponumerowane strony, które
zawsze
są
dostępne
do wglądu. Nie może być
żadnych skreśleń czy dopisków, z wyjątkiem wskazania podstawy, daty,
wskazania osoby dokonującej zmiany i jej wyraźnego
podpisu.
Często zdarzają się sytuacje, w których czy to
z uwagi na wiek czy stan
zdrowia, sami nie jesteśmy
w stanie wyrazić zgody
na zabieg. Kto wówczas
może tego dokonać w naszym imieniu?
Gdy do szpitala trafia
osoba starsza, cierpiąca
na demencję, ale nieubezwłasnowolniona, jej stan
zdrowia nie pozwala zatem
na uzyskanie świadomej dobrowolnej zgody na zabieg,
do wyrażenia zgody w jej
imieniu uprawniony jest

wyłącznie sąd opiekuńczy,
który wydaje tzw. zgodę zastępczą. Gdyby pacjent ten
wymagał natychmiastowej
pomocy, lekarz mógłby
podjąć działanie bez zgody
pacjenta oraz sądu. Gdyby
z pacjentem przybył do szpitala opiekun faktyczny, czyli członek rodziny, może on
wyrazić zgodę, ale jedynie
na badania fizykalne oraz
świadczenia zdrowotne, które nie niosą ze sobą podwyższonego ryzyka (zgoda
subsydiarna). Opiekun faktyczny – członek rodziny
– nie może wyrazić zgody
na zabieg operacyjny.
Pamiętajmy również, iż
informacja medyczna objęta
jest tajemnicą. Dostęp
do niej posiada jedynie krąg
osób przez nas do tego upoważniony. Warto zatem
przed poddaniem się zabiegowi ustalić, kto będzie
mógł dokonać wglądu w naszą dokumentację medyczną. W przypadku braku
zwolnienia osoby trzeciej
z tajemnicy lekarskiej, gdy
pacjent jest nieprzytomny
lub w szoku i nie może
udzielić zgody na udzielenie
informacji osobom trzecim
oraz gdy pacjent nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji osobie bliskiej, tzn.
małżonkowi, krewnemu,
powinowatemu do drugiego
stopnia w linii prostej,
przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej
we wspólnym pożyciu lub
osobie wskazanej przez pacjenta. Lekarz nie jest natomiast związany tajemnicą
lekarską, gdy jej zachowanie mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
Podsumowując, chciałabym zwrócić Państwa uwagę, iż warto zadawać
pytania i być dociekliwym.
W końcu to o nasze zdro-

wie i życie się rozchodzi.
Nie możemy godzić się
na naruszanie prawa do informacji. Lekarz musi wyjaśnić i odpowiedzieć
na pytania. Musi również
wziąć pod uwagę wiek
i schorzenia pacjenta.
Osobom starszym, mającym problemy ze słuchem
lekarz powinien wyraźnie
i powoli przedstawić kluczowe informacje. Powinien być przede wszystkim
cierpliwy oraz traktować
pacjenta z godnością. Nie
gódźmy się na „5 minutowe
wizyty w gabinecie”, nie
gódźmy się na badanie
w obecności osób trzecich
(np. pielęgniarki), nie gódźmy się na naruszanie naszej
prywatności, gdy podczas
badania rozebrani (daj Boże
tylko)
do
pasa,
przy otwartym oknie w zimie czekamy aż lekarz
skończy rozmawiać z pielęgniarką o swoim nowym
samochodzie. Mamy prawa
i powinniśmy je egzekwować. W przypadku naruszeń
reagujmy
bezpośrednio w gabinecie,
po wyjściu u przełożonego
placówki medycznej lub/
i bezpośrednio składając
(także anonimowo) skargę
do rzecznika praw pacjenta.
Adw. dr Agata Wolińska-Umschaden

Prowadzi międzynarodową kan-

celarię z siedzibą w Gdańsku

i w Wiedniu, specjalizującą się

w prawie medycznym i prawie

farmaceutycznym oraz prawie

międzynarodowym (ze szczególnym naciskiem na prawo au-

Fundacja Sztuka Życia - Niepokonani poszukuje:
bezinteresownych sponsorów, ludzi wielkiego serca,
którzy chcą współpracować z nami
Celem fundacji jest spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych
i ludzi w podeszłym wieku. Chęć pokazania innej, lepszej strony życia.
Kontakt. 510-086-999 lub sztukazycia@op.pl

striackie).

Senior w wielkim mieście
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Są

aktywni, działają
dla siebie wzajemnie i najbliższej
społeczności.
Uczestniczą czynnie w życiu
miasta. Mają swój fundusz,
w ramach którego mogą zdobyć finansowanie swoich pomysłów. Kiedy zachorują lub
pogorszy się im stan zdrowia,
–mogą skorzystać z przygotowanej oferty pomocowej
i pilotażowych programów
opieki. Osób w wieku 60 lat
i więcej zameldowanych jest
w Gdańsku ponad 120 tysięcy!
Co czwarty mieszkaniec
naszego miasta znajduje się
w wieku emerytalnym. Gdańskich seniorów jest już ponad 120 tysięcy. I co roku
przybywa im lat. Z myślą
o nich miasto przygotowało
bogatą ofertę pozwalającą
rozwijać im swoje pasje i zainteresowania oraz działać
społecznie. Dla tych seniorów, którzy mają pomysł
i działają w sposób nieformalny, możliwością otrzyma-

nia dofinansowania jest
Gdański Fundusz Senioralny.
W jego ramach, dofinansowany kwotą do 500 zł może
być dowolny pomysł, którego odbiorcami będą mieszkańcy Gdańska.
- Gdańscy seniorzy są aktywni, lubią spędzać czas razem, a co najważniejsze
do swoich działań angażują
rówieśników, dając dobry
przykład innym grupom wiekowym - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds.
polityki społecznej - to z myślą o nich działa Gdański
Fundusz Senioralny, który
ma pomóc im w sposób aktywny spędzać jesień życia.
Myśląc o wspieraniu aktywności osób starszych i zachęcaniu ich do czynnego
udziału w życiu miasta, tworzymy kalendarz wydarzeń
cyklicznych. Należą do nich
Koncert z okazji Dnia Babci
i Dziadka, bezpłatne wydarzenie organizowane od 2007
r.; Pomorski Piknik Seniora
organizowany w ramach ob-

chodów Międzynarodowego
Dnia Praw Osób Starszych,
Konkurs „Aktywni Seniorzy”, w którym nagradzana
jest
aktywność
społeczna seniorów, Miejski
Bal Seniora, wydarzenie organizowane
corocznie
od 2006 r. w ramach obchodów
Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych z udziałem 500 seniorów
czy
w końcu Gdańskie Dni Seniora – odbywające się
w październiku jako cykl wydarzeń dedykowanych głównie seniorom, ale także
przedsięwzięcia o charakterze
międzypokoleniowym, odbywające się w różnych częściach miasta, w obszarach:
zdrowie, sport i rekreacja,
edukacja, kultura. Co roku
oferta Gdańskich Dni Seniora
jest wzbogacana dzięki
współpracy z nowymi partnerami włączającymi się w jej
tworzenie. Szczególnym zainteresowaniem wśród seniorów cieszą się koncerty
i warsztaty komputerowe.

Dni Seniora są też okazją, by
przypomnieć osobom starszym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. W tym celu
organizowane są wykłady,
spotkania i bezpłatne badania.
W bieżącym roku wiele
uwagi poświęcono problemowi pogarszającego się
zdrowia. Nasi seniorzy coraz
częściej potrzebują opieki
specjalistów. Z myślą o tych
osobach, które z racji swojego wieku potrzebują większego
wsparcia,
uruchomiono w Gdańsku
dwa pilotażowe projekty teleopieki.
Rozbudowane
o usługi miękkie, takie jak
regularny kontakt seniora
z opiekunem, drobne pomoce w codziennym życiu czy
samopomoc sąsiedzka.
Dla tych seniorów, którzy
przywiązują wagę do swojego stanu zdrowia i samopoczucia, Gdański Ośrodek
Promocji Zdrowia przygotował program Trzeci Wiek
w Zdrowiu. W ramach tego
projektu seniorzy nie tylko

WARTO BYĆ AKTYWNYM!
W Gdańsku funkcjonuje miejskie
centrum wolontariatu, które zajmuje
się wspieraniem aktywności wolontariackiej seniorek i seniorów. Organizuje programy i projekty aktywizujące
mieszkańców Gdańska w wieku 60 lat
i więcej, integruje środowisko seniorskie i współpracuje z klubami, kołami
seniorów. W ramach swoich działań
organizuje co roku dwie edycje Gdańskiego Funduszu Senioralnego.
Dodatkowo umożliwia wszystkim
zainteresowanym wolontariatem dotarcie do organizacji pozarządowych i instytucji, które potrzebują wsparcia.

Czym jest Gdański
Fundusz Senioralny?
To wsparcie finansowe inicjatyw
czy wydarzeń tworzonych przez seniorów, w wysokości 500 zł, których
odbiorcami mogą być sami seniorzy,
jak i wszyscy mieszkańcy Gdańska.
Fundusz jest dla osób, którzy chcą
zrobić coś na rzecz innych, mają
ochotę aktywnie i kreatywnie spędzać
wolny czas, poznając nowych ludzi
i nowe zajęcia. W poprzednich edycjach zrealizowano łącznie 247 inicjatyw na łączną kwotę 123 500 zł,
a tworzyło je ok. 1300 seniorów
z Gdańska.

Mamy na koncie wiele różnorodnych inicjatyw – mówi Agnieszka Buczyńska,
prezes
Regionalnego
Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
Niektórzy seniorzy organizują imprezy integracyjne dla mieszkańców
dzielnicy, inni plenery malarskie,
a jeszcze inni spacery z kijkami. Gdański Fundusz Senioralny nie ogranicza
pomysłów, ale stawia na te inicjatywy,
gdzie seniorzy dają coś od siebie – są
wolontariuszami, są otwarci na innych
seniorów. W tym roku program Gdańskich Dni Seniora przepełniony jest
inicjatywami stworzonymi i zorganizowanymi przez samych seniorów. To
efekt ogłoszonego konkursu na inicjatywy w ramach Gdańskich Dni Seniora.
Oprócz formuły Gdańskiego Funduszu Senioralnego zapraszamy
wszystkich do aktywności wolontariackiej na co dzień. Wolontariat to
aktywność dla wszystkich – mówi
Buczyńska. Wśród wolontariuszy mamy dużą liczbę seniorów. Dla tych,
którzy mają pokłady energii, trochę
czasu lub po prostu chcą działać, istnieje wiele organizacji pozarządowych, które posiadają ofertę dla
seniorów. O wszystkich możliwych
formach aktywności wolontariackiej

dowiecie się na stronie wolontariatgdansk. pl. – dodaje.
Co daje wolontariat?
To przede wszystkim forma spędzania aktywnie czasu wolnego, podczas
wolontariatu poznajemy wiele nowych
osób, uczymy się czegoś nowego, możemy podzielić się swoimi doświadczeniami, możemy komuś pomóc.
Każdy z wolontariuszy odnajduje
w wolontariacie coś dla siebie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
o wolontariacie seniorów lub o Gdańskim Funduszu Senioralnym, odwiedź
stronę wolontariatgdansk. pl lub siedzibę Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, która mieście się
w budynku Europejskiego Centrum
Solidarności, pl. Solidarności 1
w Gdańsku (3 piętro, 3.27). Biuro Centrum Wolontariatu otwarte jest od poniedziałku do piątku, a oferty, na które
poszukiwani są wolontariusze, dostępne są online: www.wolontariatgdansk.pl
Kontakt:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
pl. Solidarności 1/ 3.27
(III piętro, budynek Europejskiego
Centrum Solidarności)
58 772 42 17, 18

www.sztukazycia.wordpress.com

dbają regularnie o swoje
zdrowie i korzystają z pomocy lekarzy specjalistów,
ale również spędzają aktywnie czas, integrując się z innymi seniorami.
Gdańscy seniorzy mają
również możliwość skorzystania z rozwiązania, jakim
jest Koperta Życia. Do tej
pory wśród osób starszych
rozkolportowano kilka tysięcy takich kopert. Dzięki
temu systemowi osoba starsza w stałym miejscu przechowuje
podstawowe
informacje dotyczące stanu
zdrowia i przyjmowanych
lekarstw. System ten sprawdza się szczególnie w gospodarstwach domowych
prowadzonych przez samotnych seniorów. Koperty Życia ułatwiają pomoc, jaką
niosą ratownicy medyczni
w sytuacjach zagrożenia życia osób starszych. Jesteśmy pewni, że te i nowe
inicjatywy będziemy mogli
w powodzeniem rozwijać
i kontynuować.

Bogata oferta zajęć rozwijających talenty i zdolności
seniorów to wizytówka
Gdańska. Zajęcia sportowe,
artystyczne, kulturalne, wykłady i warsztaty organizuje
się na każdym osiedlu. Zajęcia dla osób starszych odbywają się w domach
sąsiedzkich, filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, filiach
Gdańskiego
Archipelagu
Kultury, a także w budynkach
szkolnych. Senior w szkole
nikogo nie dziwi, czy to będzie osoba starsza biorąca
udział w wykładach Akademii lub Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy to
na zajęciach integrujących
w jednej ze szkół podstawowych. Cieszymy się z rosnącego
zainteresowania
seniorów tworzoną dla nich
ofertą i mamy nadzieję, że
chętnych do aktywnego spędzania czasu będzie coraz
więcej.

Pałac Młodzieży w Gdańsku

chętnie współpracuje
z gdańskimi seniorami. W zeszłym roku
szkolnym seniorzy
gościli w naszej placówce wielokrotnie.
Uczestniczyli między
innymi w warsztatach
ceramicznych, plastycznych, w wielopokoleniowym
karaoke oraz wspólnie z naszymi uczestnikami
zajęć
wokalnych nagrali
płytę z kolędami. Razem zorganizowaliśmy
również
„Wie lo po ko le nio wą
Wigilię”, festyn „Seniorzy Śródmieścia
i Pałac Młodzieży – Miastu” oraz działaliśmy wspólnie
na rzecz 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wszystko to służy budowaniu i wzmacnianiu relacji międzypokoleniowych, poznawaniu potrzeb różnych grup wiekowych,
wzajemnemu uczeniu się zarówno dzieci, jak i osób starszych
oraz zwiększeniu zaangażowania lokalnej społeczności we
wspólne działania.
W nadchodzącym roku szkolnym z przyjemnością będziemy
kontynuować naszą współpracę z seniorami – lubimy bywać ze
sobą, poznawać siebie nawzajem i w sposób kreatywny spędzać
czas. Już 4 października, 2017 r. zapraszamy na „Wielopokoleniowy Piknik Żeglarski” w ramach którego proponujemy rejs
żaglówką, śpiewanie szant i wspólny grill. W listopadzie zorganizujemy drugą edycję „Patriotycznego karaoke”, a w okresie
świąt Bożego Narodzenia przygotujemy wspólny koncert „Hej,
kolędo leć”. Planujemy również wielopokoleniowe warsztaty
artystyczne, wspólne festyny i pikniki. Szczegóły we wrześniu
na stronie naszej placówki – www.pmgdansk.pl
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Rozmowa kontrolowana...

Dokończenie ze str. 1

- Pochodzi Pan ze znanej rodziny polityków.
Mój ojciec najpierw był
biznesmenem, potem został
politykiem. Po uzyskaniu
przez Nigerię niepodległości
pełnił funkcję, której odpowiednikiem w Polsce jest
wojewoda, jego brat też
działał w polityce, był ministrem.
- Przyznaję, jako dziecko
nie znałem realiów życia
w Nigerii. Kiedy w czasie
wakacji jeździliśmy na wieś,
dziwiłem się, że inne dzieci
z biedniejszych rodzin chodzą boso, nie mają butów.
Kiedy skoczyłem szkołę,
studiowałem pedagogikę
i teatrologię. Potem byłem
nauczycielem. Po roku wyjechałem do Lagos (dawana stolica Nigerii), gdzie
pracowałem trochę w telewizji i ubezpieczeniach, ale

ga, który studiował w Polsce
i namówił mnie do przyjazdu. Powiedział, że tu jest tak
tanio, że za 50 dolarów można żyć cały miesiąc, a ponieważ zjawiłem się jako
prywatny student, bez stypendium i bez wsparcia ojca, więc to było ważne.
- Taka decyzja to był odważny krok. W Polsce
skończył Pan studia prawnicze na Uniwersytecie
Gdańskim.
- Przyjeżdżając tutaj, już
byłem bardzo świadomym
człowiekiem, wiedziałem,
czego chcę, czego nie,
a chciałem poznać kulturę
i tradycje polskie. Od samego początku wiedziałem, że
jak nie zintegruję się, nie
mam szans, aby ją poznać.
Inni studenci siedzieli
w akademiku w swoim gronie, nie było broń Boże żadnego wychodzenia, bo a nuż
zostaną pobici.

zdecydowałem się opuścić
kraj.
- Pana ojciec był przeciwny...
- Jestem najstarszym synem – pierworodnym, choć
mam dwie starsze siostry,
Ojciec uważał, że mam
wszelkie szanse zrobienia
kariery w swoim kraju, ale ja
chciałem jechać za granicę,
poznawać świat. Wybrałem
Hiszpanię, nawet szkołę
(uniwersytet w stolicy) miałem załatwioną, ale tydzień
przed moim wyjazdem
do Madrytu przyjechał kole-

Mieli mi za złe, że często
wychodzę na miasto i mieszam się z Polakami. Ostrzegali
kiedyś
wrócisz
z pękniętą czaszką, ale jakoś
nie wróciłem.
Większość z tych studentów po otrzymaniu dyplomu
wyjeżdża z powrotom
do swojego kraju, ale jak ich
zapytać o kulturę i tradycje
w Polsce, to nie powiedzą
ani słowa, bo nie wiedzą.
Więc zacząłem się integrować poprzez muzykę z chłopakami z Akademii Sztuk
Pięknychj. Już na pierw-

szym roku studiów założyłem zespół.
Do dzisiaj jesteśmy
w przyjaźni i gramy razem,
co prawda rzadziej, ale gramy.
- Znane jest Pana zainteresowanie kaszubszczyzną,
jak powstało?
-To był pierwszy tydzień
mojego pobytu w Polsce (25
lat temu), kiedy usłyszałem,
że ktoś mówi do drugiego
„Ty Kaszubie, a tamten protestuje; „Ja nie jestem Kaszub”. Zacząłem pytać; kto
to jest Kaszub? Z przyjacielem ze studiów pojechaliśmy do Kartuz do jego
rodziców. Oni mówili zupełnie innym językiem, którego
ja nie rozumiałem, ale to
mnie zainspirowało, zaciekawiło...
- Czy spotykał się Pan
z objawami nietolerancji
i agresji?
- Wiadomo, że dopóki
człowiek żyje, musi mieć
jakieś przygody, więc ze
mną też tak było. Często
poznaję świetnych ludzie,
którzy mnie przyjmują serdecznie. Zawsze dziwię się,
że są tacy otwarci. Czasami
jednak jest gorzej i tak było
podczas kontaktu z narodowcami. Jedno spotkanie
było nawet dosyć brutalne,
zniszczyli mi samochód,
pomazali słowami obraźliwymi. Auto zabrali i wbili
w metalowy słup aż do silnika, do dzisiaj nikt nie został
złapany.
Dzięki
solidarności artystów, którzy postanowili zebrać pieniądze, żeby kupić mi nowy
samochód, nie załamałem
się. Ale powiedziałem nie! Muszę mieć to samo
auto, wystarczy je odrestaurować, chcę żeby oni wiedzieli, że się nie boję.
- W ciągu jednego dnia
artyści zebrali pieniądze...
- I to mi dało ogromne,
ogromne poczucie bezpieczeństwa. Ta świadomość,
że są jednak ludzie, którzy
chcą, żebym tu został, którym się podoba to, co ja robię. A że jest grupa osób,
którym się to nie podoba, to
nie powód, żeby się chować
w jakiejś dziurze...

- Skończył Pan studia
w 1988 roku, co było dalej?
- Pojechałem do mojej ojczyzny, kiedy wróciłem, założyłem firmę, importowałem artykuły spożywcze z Nigerii: orzeszki, pestki
słonecznika,
tutaj
na Kaszubach miałem palarnię i rozprowadzałem towar
po sklepach.
- Jednocześnie nie zaprzestał Pan działalności
artystycznej...
– Cóż, z samej kultury
i działalności artystycznej
nie da się żyć (śmiech).
- A jednak postanowił
Pan poważnie zająć się
kulturą i wygrał konkurs
na dyrektora Departamentu ds. Kultury Urzędu
Marszałkowskiego,
ale
szybko zrezygnował, dlaczego?
– Ponieważ była to praca
urzędnicza, a ja jestem człowiekiem praktyki. Mogłem
ją wykonywać, bo jestem
prawnikiem z wykształcenia, więc porozmawiałam
z marszałkiem i tak zostałem
dyrektorem NCK.
- Początki były trudne...
- Jestem tu 13 lat, kiedy
obejmowałem stanowisko
dyrektora, tu było jak w piekle. Ludzie się śmiali, że
podłożono mi bombę, ale
jak widać tę bombę udało mi
się rozbroić, nie wybuchła.
Instytucja została zreformowana, zrestrukturyzowana,
zaczęliśmy działać.
Stworzyłem świetny zespół, zatrudniłem też nowych
ludzi.
Dzisiaj
Nadbałtyckie Centrum Kultury nie jest takie jak kiedyś.
Znacznie rozszerzyliśmy
działalność. Przez sześć lat
prowadziliśmy sekretariat
Ars Baltica – jest to organizacja ds. kultury państw bałtyckich, która funkcjonuje
pod auspicjami Rady Państw
Morza
Bałtyckiego.
Do państw członkowskich
sieci Ars Baltica należą
wszystkie państwa Rady
Państw Morza Bałtyckiego
z wyjątkiem Islandii. W latach 2004 – 2009 sekretariat
sieci mieścił się przy Nadbałtyckim Centrum Kultury

w Gdańsku. Jesteśmy bardzo rozpoznawalni w Europie. Na pewno sukcesem
było stworzenie Centrum
Kultury w św. Janie.
- Nie było łatwo połączyć
sacrum i profanum. Ołtarz
jest po jednej stronie świątyni, a scena po drugiej stronie.
Więc zaprojektowaliśmy
siedzenia obrotowe, raz
wierni zwróceni są w stronę
ołtarza, gdy wieczorem jest
koncert, obracają się w stronę sceny. Ratusz też uważam za nasz sukces. Kiedy
objąłem to stanowisko, dach
był tak stary, że dachówki
spadały na samochody parkujące obok budynku. Mam
wspaniały zespół, zaczynają wymyślać różne rzeczy,
w wielu dziedzinach. Mamy
mnóstwo festiwali, to jest jedyna instytucja kultury, która w ciągu roku realizuje
trzy festiwale; Dźwięki Północy, Festiwal Kultur Świata „Okno na świat” i Swoje
pokochajcie, czyli Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych, który realizujemy w
regionie.
– Czym się zajmuje Pomorskie Stowarzyszenie
„Jeden świat”?
- Nieformalnie zostało założone w latach 90. aby tworzyć
dialog
międzykulturowy.
Tworzą go artyści, ale też
biznesmeni. To jedna z
pierwszych pozarządowych
organizacji kultury w Trójmieście. Jak ktoś mnie pyta,
a co ja robię w Nadbałtyc-

kim Centrum Kultury śmieję się i mówię, że to samo co w „Jednym świecie”
tylko na większą skalę. Stowarzyszenie też organizuje
wystawy, konferencje, festiwale. Opuszczamy Sopot i
szukamy siedziby w Gdańsku.
- Najbliższe plany...
- Jestem tu w NCK już 13
lat i wydaje mi się, że moi
pracownicy są wyeksploatowani, mamy tak wiele zadań, że ludzie czują się
zmęczeni. Dlatego pracujemy nad nową strategią, może warto zmniejszyć ilość
projektów, a jednocześnie
powiększyć te, które zostaną
wybrane, skupić się bardziej
na Bałtyku i regionie pomorskim. Nie chcę wykończyć
pracowników - żartuje dyrektor, bo niezadowolony
pracownik jest jak tykająca
bomba, gdy wybuchnie
wszyscy polegną.
- A w Świętym Janie?
- Wykańczamy elewacje.
Zamierzamy odbudować
organy boczne. Zachowało
się 80 procent ich obudowy. Zajmujemy się projektem „Wisła niejedno ma
imię”. Chcemy ożywić rzekę, przypomnieć o niej ludziom. Będziemy pływać
po niej. planujemy warsztaty, koncerty i inne wydarzenia. Wisła jako rzeka i
dziedzictwo jest niedoceniona, chcemy to zmienić.
Będziemy także razem z
Ambasadą Estonii świętować odzyskanie niepodległości przez Estonię.
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Jesień życia – kolorowa,
aktywna i bezpieczna!
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Profilaktyka na rzecz gdańskich seniorów

Gdańszczanie 60 plus doskonale wiedzą, że aby cieszyć się dobrą formą,
kondycją i zdrowiem po
przejściu na emeryturę, nie
wystarczy regularnie odwiedzać lekarzy. Ważny jest także codzienny kontakt z
bliskimi i znajomymi, aktywność społeczna oraz poczucie
bezpieczeństwa.
„Seniorze bądź ostrożny!” –
pod tym hasłem funkcjonariusze gdańskiej Policji edukować będą sędziwych
mieszkańców, podczas tematycznych spotkań w październiku.
To także tytuł akcji profilaktycznej, prowadzonej w
bieżącym roku m.in. przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Gdańsku, policję, Gdańską Spółdzielnię
Socjalną oraz Caritas, a służącej poprawie bezpieczeństwa
osób
starszych.
Funkcjonariusze podczas
spotkań informują m.in. jak
nie stać się ofiarą naciągaczy i zachować ostrożność
w kontaktach z nieznajomymi. Podpowiadają, w jaki
sposób zabezpieczyć mieszkanie podczas wyjazdu. Jak
się zachowywać, aby nie
stać się ofiarą napaści, kradzieży czy innego przestępstwa. Edukują też w
zakresie bezpieczeństwa
ekonomicznego. Podczas
trzech spotkań w paździer-

niku, wpisujących się w obchody Gdańskich Dni Seniora 2017, uczestnicy będą
mogli nie tylko posłuchać
prewencyjnych pogadanek,
ale także obejrzeć filmy
edukacyjne na temat bezpieczeństwa.
- Do udziału zapraszamy
wszystkie zainteresowane,
aktywne osoby starsze –
mówi Maciej Bylicki, kierownik Wydziału Integracji
i Rehabilitacji MOPR w
Gdańsku. – Szczególnie
podopiecznych dziennych
placówek wsparcia, klubów
samopomocy i seniorskich.
Także osoby, które chciałyby się zintegrować, nawiązać przyjaźnie.
Spotkania o bezpieczeństwie zaplanowane są w:
Dziennym Domu Pomocy
przy ulicy Wajdeloty 28 a,
Dziennym Domu Pomocy
przy ul. Sterniczej 2 oraz w
Klubie Samopomocy przy ul.
Przemyskiej 21 (o dokładnych terminach poinformujemy przed imprezami). Każde
potrwa około dwóch godzin.
Oprócz tematu bezpieczeństwa w programie znajdą się
także m.in. integracja przy
kawie i ciastkach, opowieści
o pasjach. Chodzi bowiem o
to, by osoby starsze jak najmilej spędziły wolny czas,
czerpiąc jednocześnie z doświadczeń prelegentów i rówieśników.

- Zależy nam bardzo, by
gdańscy seniorzy mieli możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego –
podkreślał Piotr Kowalczuk,
zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.
– Dzięki różnorodnej ofercie mogli w spotkaniach
uczestniczyć, przez to czuć
się potrzebni, radośni i spełnieni. Dla osób starszych
ważne jest także ciągłe nawiązywanie lub odbudowa
więzi społecznych. To sprawia, że w jesieni życia nie
czują się samotni, bo otacza
ich grono znajomych i przyjaciół.
Dodajmy, że organizacja
spotkań wynika również z
projektu „Seniorze, zadbaj o
słoneczną jesień”, zainicjowanego i prowadzonego
przez gdański MOPR,
Gdańską Spółdzielnię Socjalną,
Stowarzyszenie
Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w partnerstwie
m.in. z policją. Jego celem
jest przede wszystkim dalsza aktywizacja oraz poprawa
jakości
życia
mieszkańców 60+.
Sylwia Ressel, MOPR

w Gdańsku
Prewencyjne spotkania seniorów
z policją, dotyczące bezpieczeństwa, stały się jednym z elementów m.in. imprez odbywających
się podczas całego roku w gdańskich placówkach wsparcia dla
osób starszych.

Fot. Materiały MOPR

Fotobank.PL
Fotografujemy to, co ważne. Od 10
lat. Dokumentujemy naj waż niej sze
wydarzenia politycz ne, kul tu ral ne,
sportowe Pomorza. Pu bli ku je my
w gazetach codzien nych i ty go dnikach. Współpracujemy z wydawnictwami, fundacjami, or ga ni za cja mi
po zarządowymi, agen cja mi even towymi 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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Czwórka ze Lwowa podbija serca polskich fanów

Grupę tworzą laureaci
międzynarodowych konkursów i festiwali muzycznych.
To profesjonalni śpiewacy
rodem z Ukrainy, którzy zawojowali polskie sceny:
- Nazar Tatsyshyn - tenor, Roman Chava - tenor,
Ihor Radvanskyi - tenor,
Andriy Stetshkyi - baryton,
czyli członkowie popularnego kwartetu Leon Voci.

Oto oni, oddajmy im głos
Nazar Tatsyshyn, założyciel zespołu
- Śpiewam od szóstego
roku życia. Zawsze kochałem śpiew całym sercem! To
była moja pasja. Kształciłem
głos najpierw w szkole powszechnej, potem w średniej, wreszcie zostałem
absolwentem Akademii Muzycznej we Lwowie. A zaczęło się od szkolnego
święta z okazji Dnia Matki.
Nauczycielka bardzo chciała, by ktoś zaśpiewał „Ave
Maria” Schuberta. Nikt nie
potrafił tego dokonać. Nagle
któryś z kolegów spytał: A
może Nazar? I ja temu zadaniu podołałem. Potem
wszystko potoczyło się błyskawicznie. Mama, która natychmiast uwierzyła w mój
talent, woziła mnie po śpiewaczych konkursach, tak
krajowych jak i międzynarodowych. A ja lubiłem występować i wygrywałem je bez
problemu. Tak się rozpędziłem w tych sukcesach, że zacząłem marzyć o tym, by
śpiewać operę! Moje marzenia szybko się spełniły, ledwie skończyłem 12 lat
zacząłem popisywać się
operowymi szlagierami na
zawodowych scenach i byłem w tym naprawdę dobry.
Moją popisową arią, która
łamała wszystkie serca była
Agencja
Artystyczna
LoenVoci

„Una furtiva lagrima” - z II
aktu opery „Napój miłosny”
Gaetano
Donizettiego.
Utwór niełatwy, ale wysokie
tony ciągnąłem bez problemu jeszcze do mutacji.
Andriy Stetshkyi
- I ja zacząłem śpiewać jako dziecko. Zanim jednak to
nastąpiło, osłuchałem się w
pięknym, ciepłym głosie i
znakomitej muzyce, bo do
snu śpiewała mi babcia. A
śpiewała nie byle co, tylko
melodyjne, wzruszające,
ukraińskie kołysanki. Gdy
dorosłem, mój zapał do
śpiewania odkryła i podsycała nauczycielka muzyki.
Potem skończyłem college
muzyczny. Potem muzyczny
uniwersytet. Moim marzeniem jest wystąpić na profesjonalnej, wielkiej scenie
operowej.
Ihor Radvanskyi
- Jestem najmłodszy w zespole, najmniej doświadczony. Jeszcze studiuję w
Akademii Muzycznej we
Lwowie. Nie planowałem
śpiewać w kwartecie, nawet
o tym nie marzyłem. Z kolegami poznaliśmy się przez
przypadek. A teraz nie wyobrażam sobie, by moje życie mogło wyglądać inaczej.
Roman Chava
- Jak moi koledzy zacząłem śpiewać jeszcze w dzieciństwie, Ukraina to jest
przecież kraj szalenie rozśpiewany.
Skończyłem
szkołę muzyczną, teraz
szkolę śpiew biorąc prywatne lekcje. Zanim trafiłem do
zespołu, występowałem w
chórach,
kwartetach.
Wciąż planuję doskonalić swój śpiew. To najważniejsze - rozwijać
się w swoim rzemiośle. Nigdy nie
jest tak do-

brze, by nie mogło być jeszcze lepiej.
O zespole opowiada
Nazar Tatsyshyn

POCZĄTKI
- Inspiracją byli oczywiście słynni trzej tenorzy, ale
podobały mi się i takie grupy jak Il divo czy Il volo. Fascynowało
mnie
to
fenomenalne, porywające
współbrzmienie głosów. Ta
nowa jakość, nowa formuła
klasycznej muzyki, sposób
jej prezentacji jest bliższy
ludziom, może zachwycić
nie tylko bywalców opery.
Tak powstała idea, by powołać zespół czterech tenorów.
Zadzwoniłem do Andrija,
który jest barytonem. Potem
do Romana, tenora. Brakowało jeszcze jednego, a nie
jest łatwo znaleźć w jednym
mieście czterech tenorów, a
jeszcze takich, którzy mieliby czas, a i chęć, by w
czymś takim uczestniczyć.
Którzy chcieliby zaryzykować taki projekt. Nie jest też
łatwo dopasować fajne cztery głosy, tak się zgrać, by to
brzmiało naprawdę atrakcyjnie. Któregoś dnia żona Andrija
poleciła
nam
studiującego jeszcze wtedy
Ihora. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Ledwo się skrzyknęliśmy, a już
nagraliśmy jeden klip, ledwo
nagraliśmy klip, a już zadzwonił menadżer Witold
Mrozek zapraszając nas do

Polski na pierwsze koncerty.
Dobór muzyków musiał być
jednak niezły, skoro tak
szybko udało nam się zaistnieć. Wystąpiliśmy dwa razy, a już posypały się
kolejne propozycje. Nie
wiem, czy nie bardziej jesteśmy znani w Polsce niż u
nas na Ukrainie.
Popularności przydał nam
na pewno udział w programie Mam Talent. Zachwyciliśmy jury, mieliśmy owacje
na stojąco.

WIZERUNEK
- Naszym zamiarem nie
było upodobnić się do kogoś, nawet do siebie nawzajem, chcieliśmy się różnić,
chcieliśmy pokazać, że jesteśmy oryginalni, wyjątkowi. Tak głosowo jak i
wizerunkowo, charakterologicznie. Te różnice okazały
się naszym atutem. Jeden
bardziej się uśmiecha, inny
mniej, jeden jest zamknięty
w sobie, inny szczególnie
podoba się paniom. Na
pierwszych koncertach naszym lustrem była publiczność. Zależało nam na ich
reakcji. Testowaliśmy, co im
się podoba, czego oczekują.
PIERWSZE
KONCERTY
W POLSCE
- To był cykl koncertów
zorganizowanych dwa
lata temu przez AVIP
g r o u p ,

agencję artystyczną, która
nas wypromowała i z którą
współpracujemy na terenie
Polski.
- Tremy nie było, był inny kłopot. Ostro się rozchorowałem. Wysiadło mi
gardło. Pech? To mało powiedziane. Miało być „wejście smoka”, a ja nie mogę
słowa z siebie wydusić, a co
dopiero śpiewać! Przyjechałem z Barcelony, gdzie
było 26 stopni, do Polski,
gdzie było minus 6. Różnica
temperatur dla śpiewaka
dramatyczna. Głos po prostu
zniknął. Trzeba było ratować sytuację, nie mogliśmy
przecież odwołać koncertu,
to byłoby nieprofesjonalne.
Tak ustawiliśmy repertuar,
by tylko trójka mogła śpiewać, ja po prostu na scenie
byłem. Koncert udał się wyjątkowo. Nikt się nie zorientował.

MISTRZOWIE
- Pavarotti i jego towarzysze to klasyczny konserwatywny styl, my chcemy
prezentować rożne formy
śpiewu, zróżnicowany repertuar. I operę, i pop operę, nawet
rock.
Nasza
publiczność? W pewnym
sensie, to oczywiste, przychodzą głównie ... kobiety.
Zawsze tak staramy się zaczarować głosem, by
przyszły nas posłuchać po
raz ko-
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lejny, i kolejny... Zresztą nie
tracimy kontaktu z widownią podczas koncertu ani na
chwilę.
PLANY I FANI:
- Fanki zasypują nas mailami. Mamy wierną publiczność i na Ukrainie, i w
Polsce, nawet na Węgrzech.
Z czasem - jesteśmy o tym
przekonani - pojawią się
propozycje i z innych krajów. Bardzo nad tym pracujemy. To kwestia czasu.

Nasza siła? To nasze głosy, energia, emocje, których
nie boimy się okazywać,
szczerość śpiewania. Na scenie jesteśmy tacy jak w życiu. Autentyczni. Żar, który
mamy w sobie, którym dzielimy się z publicznością może czasem tuszować wpadki.
Nie ma ich zbyt wiele, ale
jak jest za dużo emocji, to
można na przykład zapomnieć słów… Albo rozchorować się, z czym sobie już
umiemy radzić. Jak się straci głos przed występem, surowe żółtko nie pomoże. Ale
sen, owszem.
NAJWIĘKSZE HITY
- Gdy śpiewamy „Grande
amore” - aplauz. Jak „Besame mucho” - dziewczyny
płaczą. A jak ukraińską piosenkę „MAMA” w wykonaniu Romana - to łkają
wszyscy. Ludzie mogą
nie rozumieć słów,
ale emocje wyrażane w muzyce, poprzez
piękny,
porywający śpiew
to jest język międzynarodowy.

O radości życia i szczęściu
październik 2017 (7)
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legancka, uśmiechnięta, filigranowa blondynka, pełna radości
życia, wiecznie młoda - to
znana aktorka Krystyna Łubieńska. Urodziła się przed
wojną, kiedy? - czy to ważne?
Nie ma czasu na starość
- Za wcześnie - żartuje. Cóż, najpierw ma się młodość, potem osobowość - powtarza często. I ja to robię, a
scena mi w tym pomaga. Kiedy grałam Antygonę,
Kreon mówił do mnie: „Ty
nie wiesz, co to jest życie. Zaciśnij dłonie i zatrzymaj życie”. Jak mówi, nie ma czasu
na starość. Ciągle jest aktywna zawodowo. - Nic dziwnego wszak aktor umiera na
scenie. Pewnego razu byłam
na spektaklu, w którym grała
Danusia Szaflarska, mająca
kilkadziesiąt kilka lat, ale
wciąż cudowna (aktorka
zmarła w tym roku). Po spek-

taklu pobiegłam do niej do
garderoby, uklękłam, mówiąc: Pani Danko nie mam
słów zachwytu i zachwiałam
się lekko, a ona powiedziała:
- Poczekaj dziecko, pomogę
ci wstać.
Superszybkie trampki
- Krystyna potrzebuje teatru. Za każdym razem widzę, jaka
jest smutna,
zmęczona, zmarniała, kiedy
nie gra. Wiemy, ile ją kosztuje codzienne przychodzenie
na próby, jazda z Sopotu
do Gdańska, ale gdy dostanie
rolę, jest szczęśliwa, wtedy
wręcz biega po scenie - opowiada reżyser Adam Nalepa.
- W „Czarownicach z Salem” padała z dziewczynami
na podłogę, po dwóch, trzech
próbach miała liliowe, poobijane kolana, ale nie oszczędzała
siebie.
Kiedy
reżyserowałem „Nie - Boską
komedię”, był pomysł, aby
Chór zjechał na linie z gale-

rii. Krystyna jako pierwsza
powiedziała, że zjedzie wspomina.- Mówi, że jest tak
stara jak Wieża Mariacka, ale
swoim małym autkiem potrafi przejechać z Sopotu do
Gdańska w kwadrans (zawsze zapina pasy!) - A jeżeli
włączyłyby się kamery, Krystyna przepłynęłaby kraulem
z Sopotu na Hel i od razu z
powrotem, by sprawdzić, jak
wypadła na zdjęciach.
- Wychowana w trochę innym teatrze przygląda się
moim pomysłom z obawą,
czy nie wypadnie śmiesznie
jako kochanka młodocianego
Oskarka w „Blaszanym bębenku”, czy nadąży za chórem w „Nie-Boskiej”, czy
nie zrobi z siebie kretynki jako czternastolatka w „Czarownicach”. Ale w pewnym
momencie jej oczy zaczynają
się świecić i wtedy zrzuca
swoje koturny, zakłada superszybkie trampki i nic już nie
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jest w stanie powstrzymać jej
żywiołu.
Podczas pracy
sprzeczamy się. Czasami rzucam w nią tekstem (ale tak,
żeby nie trafić), ona rzuca rolą (ale tak, żeby jej nie rzucić), a potem za każdym
razem padamy sobie w objęcia, bo wiemy, że kłóciliśmy
się o to samo - o nasz wspólny teatr, który nie pozwala na
kompromisy - dodaje Adam
Nalepa.
Krystyna Łubieńska niegdyś najpiękniejsza Ofelia
Teatru Wybrzeże mieszka w
starym domu w górnym Sopocie. Kuchnię ma klimaciarską.
Podziwiam
starą
porcelanę, fikuśne fajanse,
zadziwiające miedziane rondelki.
- Zbierałam te rzeczy dla
mojej mamy - opowiada aktorka. Chciałam, aby te
przedmioty, znalezione w
Desie czy na sopockim rynku, przypominały jej choć
trochę klimat rodzinnego
dworu w Aleksandrowie na
Litwie.
Słucham wspomnień o ojcu i mamie, o babce, z którą
romansował Stefan Żeromski
i którą potem obsmarował
w swoich „Dziennikach”.
Ofelia i wampirzyca
Ale przede wszystkim,
Krysia to piękna historia powojennego teatru na Wybrzeżu. Zagrała prawie dwieście
ról teatralnych i filmowych.
Grywała hrabiny i właścicielki burdeli. Była Kasią w „Poskromieniu
złośnicy”,
Kasandrą w „Orestei”, Elwirą
w „Don Juanie”. Wciąż jeszcze można podziwiać ją
na scenie, w „Ożenku”, czy
„Blaszanym bębenku”. Aktorką została, bo kazała jej
mama Maria z Glińskich,
która jako młoda dziewczyna
odwiedziła Warszawę i zachwyciła się Teatrem Narodowym. Wtedy postanowiła,
że jeśli urodzi córkę, zostanie
ona aktorką. - Kiedy na egzaminie wstępnym Aleksander
Bardini zapytał mnie, dlaczego zdaję do szkoły aktorskiej
odpowiedziałam, że mama
mi kazała - uśmiecha się Krysia. - Pamiętam, że Jan Świderski, także będący w
egzaminacyjnej
komisji,

omal nie spadł z krzesła ze
śmiechu. I chyba dlatego zostałam przyjęta.
Grałam z Fettingiem
Proszę, Krysiu opowiedz
raz jeszcze, jak byłaś Ofelią.
- To było dawno, dawno
temu, kiedy Wajda zaczynał
swoją wielką karierę - wspomina Krystyna Łubieńska. Grałam Ofelię u boku Edmunda Fettinga (Hamleta).
Czy byłam zakochana w Fettingu? Nie! Durzyłam się
wtedy szalenie w kimś innym. Lubiłam bardzo scenę
obłędu, przeżywałam ją mocno. Z tamtych czasów mile
wspominam występy z
„Hamletem” w Czechosłowacji. Zniesiono nas ze sceny
na rękach, przy ogromnych
brawach. Nic dziwnego, że
zachwycała. Krytycy pisali o
tej roli; „Dojrzały warsztat
aktorski w połączeniu z
dziewczęcą, poetycką aparycją pozwoliły Łubieńskiej pokazać Ofelię, posłuszną córkę
Poloniusza, damę na dworze
królewskim, subtelną i kruchą, której dziewczęcy umysł
nie dźwignął ciężaru nieszczęścia”.
Był też czas, gdy do pracy
w Teatrze Kameralnym w
Sopocie Krysię podwoził sam
Jurand ze Spychowa, czyli
Andrzej Szalawski.
- Mieszkaliśmy w Sopocie
niedaleko siebie - wspomina.
- Kierowca był z niego marny. Do teatru mieliśmy blisko, ale on zjawiał się i
mówił: Krystyna, jedziemy!
Protestowałam. Ja idę piechotą. Nie, wsiadaj! Zawsze
przejeżdżał na czerwonych
światłach. Na nieśmiałą uwagę: Kochany Andrzeju, przecież czerwone, odpowiadał:
No to co?, lub: Widzę.
Z Dymszą w Ameryce
Krystyna Łubieńska lubi
podróże. Była w różnych zakątkach świata. Przez rok jeździła po Ameryce. Przemierzyłam dwadzieścia
trzy stany, reklamując film
„Mój stary” Nasfetera. W
tym filmie po raz ostatni zagrał wielki Adolf Dymsza opowiada.
Oglądamy stare zdjęcia,
Krysia wyciąga spisane
wspomnienia swojej mamy

o tym, jak wyglądały święta
w rodzinnym dworze w
Aleksandrowie. Aż trudno
uwierzyć, że mazurki były
pieczone każdy o innym
smaku, jak „różany, cytrynowy, pomarańczowy, rodzynkowy,
pistacjowy
i migdałowy. – Najwspanialszego nie pieczono” opowiada Krysia.
- Był to nugat na samym
miodzie, a w nim wszystkie
bakalie świata. Jedzenia musiało starczyć dla wielu gości,
dla okolicznych ziemian i dla
rodziny, która licznie zjeżdżała z Kowna, Wilna i
Warszawy. Niestety, zdjęcia
z Aleksandrowa się nie zachowały.
Pytam: Krysiu skąd w
masz w sobie tyle radości
życia i życzliwości dla innych. Czasem przecież jest
ciężko, gdy dopadają nas
kłopoty lub choroby?- Pewne wartości, zachowania
wyniosłam z domu. Mój
dziadek nigdy nie krzyczał,
o przepraszam, zdarzyło się
to raz, kiedy wracając
od ciotki mama „spieniła
konia”. Dziadek podniósł
głos i powiedział wtedy, że
zwierzęcia nie wolno
krzywdzić. Mama powtarzała mi zawsze: „Pamiętaj,
żyj bogato, nie musisz być
bogata. W czasie wojny
straciliśmy dorobek pokoleń, ale nie straciliśmy życia.
Pamiętaj,
żyj
bogato”. I ja o tym pamiętam. Powtarzał też, że życie
bez miłości jest tylko przemijaniem. Miłość jest napędem.
Kilogramy nagród
Krysia pomysłów ma zawsze sto tysięcy. Niektóre
udaje się wcielić w życie, innych nie. Nie powiódł się pomysł uczynienia z Sopotu
„miasta
nowożeńców”.
Chciała wylansować modę na
spędzanie podróży poślubnej
w tym pięknym kurorcie.
Znana jest z charytatywnych i
kulturalnych akcji. Nic więc
dziwnego, że dostała wiele
nagród i odznaczeń, które, jak
żartują przyjaciele liczy na kilogramy. Jest wśród nich medal „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”.

