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✖Od redakcji
Drodzy czytelnicy kolejny rok za nami. Rok bogaty w wydarzenia społeczne i kulturalne
rozgrywające się na szczeblu światowym, krajowym i lokalnym. Mamy za sobą wybory
prezydenckie i parlamentarne, konkurs chopinowski, słupski festiwal jazzowy czy
wrocławską premierę słynnej opery „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego.
Wszystkie te wydarzenia budziły wiele emocji były przyczynkiem do prowadzenia
dyskusji i sporów, Niektóre z nich tylko obserwowaliśmy, w innych uczestniczyliśmy
osobiście. Ze względu na ilość spraw dziejących się w obszarze kultury w 2015 roku nie o
wszystkich mieliśmy okazję państwu napisać. Wszystkie one z pewnością jednak
gwarantowały nam odbiorcą przyśpieszone bicie serca i nakłaniały nas do refleksji nad
kondycją państwa, aktualnymi problemami społeczno-kulturowymi dotykającymi kraj czy
stanem kultury w ogóle.
Nadchodzący 2016 rok zapowiada się nie mniej emocjonująco i ciekawie. Będzie on
obfitował w wiele ważnych, a nawet doniosłych wydarzeń kulturalnych. Każdy kto choć
trochę interesuje się kulturą znajdzie smakowity kąsek dla siebie. To właśnie w 2016
roku Wrocław ma zostać oficjalną stolicą kultury. W tym roku też będziemy obchodzić
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setną rocznicę śmierci znakomitego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza, a także
celebrować 1050 rocznicę Chrztu Polski.
Możemy obiecać naszym czytelnikom, że będziemy pilnie śledzić każde z wymienionych
wydarzeń i bezzwłocznie donosić o wszystkim co w ciągu przyszłych dwunastu miesięcy
będzie się działo w świecie kultury, a co naszym zdaniem będzie miało znaczenie dla tej
dziedziny życia publicznego. Zachęcamy Państwa do wspólnego uczestniczenia w
kulturze, nie tylko do obserwowania, lecz również aktywnego dialogu na tematy
oscylujące w Okół istotnych zagadnień społeczno-kulturowych. Pamiętajmy, że każdy z
nas, bez względu na posiadane ograniczenia może być uczestnikiem życia kulturalnego.
Każdy ma do tego niezbywalne prawo.
Warto wspomnieć, że w minionym roku odeszło od nas wielu wybitnych i znanych
przedstawicieli świata nauki, mediów i kultury. Opuścili nas między innymi: Edmund
Wnuk-Lipiński – polski socjolog; Tadeusz Konwicki– prozaik, scenarzysta i reżyser;Roman
Frister –polsko-izraelski pisarz, działacz kulturalny, dziennikarz;Bohdan Tomaszewski –
komentator sportowy, dziennikarz; Terry Pratchet – brytyjski pisarz fantasy i science
fiction; Tomas Transtremer – poeta, laureat nagrody Nobla; Robert Leszczyński – muzyk,
krytyk i dziennikarz muzyczny; Gynter Grass – niemiecki pisarz, narodowości kaszubskiej,
laureat literackiej nagrody Nobla; Władysław Bartoszewski – historyk, działacz społeczny,
pisarz, publicysta, polityk i dyplomata;B.B. King – amerykański gitarzysta i wokalista
bluesowy; Omar Sharif – egipski aktor; Jerzy Płażewski – krytyk filmowy i historyk filmu;
Jerzy Kamas – aktor teatralny i telewizyjny; Henning Mankell – szwecki pisarz, najbardziej
znany ze swoich kryminałów; Wojciech Fangor – polski malarz, grafik, rzeźbiarz i
plakacista oraz Monika Szwaja – polska dziennikarka, autorka książek nie tylko dla
kobiet.
Należy pamiętać również o tych, którzy odeszli od nas w niecodziennych okolicznościach:
zmarłych tragicznie Pracownikach redakcji „Charlie Hebdo”, francuskiego tygodnika
satyrycznego, zastrzelonych przez islamskich ekstremistów; Borisie Niemcowie –
rosyjskim opozycjoniście, zastrzelonym w Centrum Moskwy przez nieznanych sprawców
czy Marcinie Wronie – reżyserze, producencie filmowym i telewizyjnym, który popełnił
samobójstwo podczas festiwalu filmowego w Gdyni.
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Każda z wymienionych postaci była na swój sposób wyjątkowa. Dlatego jej Odejście
pozostawiło trudną do wypełnienia pustkę. I choć przysłowie mówi, że nie ma ludzi
niezastąpionych to przecież każdy malarz, muzyk, poeta czy pisarz jest jedyny w swoim
rodzaju.
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem pragniemy złożyć Wam drodzy czytelnicy
także serdeczne życzenia. Aby Fortuna wam sprzyjała zdrowie dopisywało, radość nie
dawała o sobie zapomnieć, a życie dostarczyło wielu pozytywnych przeżyć. Niech ten rok
będzie dla Was pomyślny i bogaty w dobre niespodzianki. Niech los prowadzi Was przez
12 kolejnych miesięcy niezbyt wyboistą ścieżką, odhaczając tylko sukcesy i dobrze
zrealizowane cele.

✖Wspomnienie Moniki Szwai
Emilia Michalska
Monika Szwaja urodziła się w niezbyt przychylnych czasach – 12 grudnia 1949
roku w Krobielewku. Jej życie od początku było związane z literaturą i sztuką. Jak sama
wspomina, czytanie w ich domu rodzinnym było codziennością, rozrywką. Dzięki temu
miała możliwość ukształtowania niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka, rozwinęła
kreatywność w działaniu.
Początki pisania zrodziły się z pasji, z przyjemności, którą podsycały nauczycielki w
szkole. Wtedy to Przejęła również prowadzenie szkolnego miesięcznika „Kaktus” oraz
pisywała recenzje teatralne do pisma „Filipinki”. Po nieudanych próbach dostania się na
studia prawnicze, Monika odnalazła swoje powołanie w pracy w telewizji. Ukończyła
zaocznie polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym czasie
zdążyła objąć posady pomocnika w laboratorium obróbki filmów, asystentki reżysera
montażu, dysponentki, inspektora programu oraz reporterki „Kroniki”. Okres ten
wspomina wyjątkowo dobrze, ze względu na ludzi, z którymi pracowała. Jak sama mówi
Przy nich pokochała telewizję. Czerpała z ich ogromnej wiedzy garściami. Szczególnym
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sentymentem obdarzyła przyjaciół, operatora Janusza Pietrzykowskiego oraz montażystę
Bogdana Kondratta.
Była wszechstronnie utalentowaną kobietą. Częścią jej pasji było morze i
żeglarstwo. Stworzyła wiele tekstów piosenek oraz utworów o tematyce marynistycznej,
jak również pracowała z kilkoma zespołami muzycznymi. Swoje książki często pisywała
na „Darze Młodzieży”. Jej działania były nastawione na ludzi, na ich pasje, dążenia.
„Myślę, że to się zalicza do moich największych osiągnięć życiowych – ludzie.” - Zawsze
Zaznaczała Szwaja. Pierwszy film stworzyła z pomocą przyjaciół. Podczas pierwszego w
życiu lotu śmigłowcem postanowiła, że pasja lotników powinna być uwieczniona na
taśmie, z czym zresztą zgadzał się pilot samolotu. I tak oto powstał film „Lepiej niż ptaki”.
Poznawanie ludzi, wzbogacanie swojego życia o ich mądrość, doświadczenie, wrażliwość
było dla niej niezwykle ważne. Sama również wiele z siebie dawała. Tworząc artykuły,
filmy i inne dzieła angażowała się bez reszty w świat, który przedstawiała, stawała się
jego częścią. Dzięki temu jej twórczość miała duszę.
Jej działania nie były niczym skrępowane. Miała otwarty umysł, więc również
ekologia przestała jej być obca. Reportaż „Fabryka urodzaju” oraz filmy „Rura” i
„Nazywają ich dwusiarczki” nie tylko otworzyły jej oczy na problemy środowiska i zdrowia
ludzi, ale też przysporzyły jej kłopotów. Nastał stan wojenny i jak każdy pracownik
telewizji została poddana weryfikacji. Była kobietą, która nie ukrywa swoich przekonań i
nie pozwala sobą manipulować, więc została zwolniona z pracy oraz wpisana na tak
zwaną czarną listę, przez którą nie mogła dostać żadnej pracy intelektualnej. Ostatecznie
znalazła ją w szkole podstawowej w Podgórzynie. Tam bez reszty oddała się pracy z
młodzieżą. Zaszczepiła jej miłość do literatury, muzyki oraz poszerzania wiedzy. Nauczyła
młodych ludzi jeszcze bardzo cennej umiejętności – samodzielnego myślenia. Jej dorośli
już podopieczni wciąż wspominają, jak wiele dla nich zrobiła, jak ważną osobą była w ich
życiu. Okres spędzony w Podgórzynie był dla niej odpoczynkiem, tamtejsza przyroda
zachwycała ją, tym bardziej, że miała w okolicy znajomych ekologów. Duch dziennikarski
nie opuszczał jej jednak ani na chwilę. W tym czasie wydawała podziemne pismo, o
treściach niemile widzianych przez władzę, które rozpowszechniano w Jeleniej Górze.
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Po dwóch latach Monika wróciła do Szczecina, gdzie z matką i siostrą
wychowywała syna – Wawrzyńca. Swoje niezwykłe poszanowanie dla drugiego człowieka
przekazała synowi. Wychowała go na wrażliwego, ciekawego świata człowieka. Przez
pierwszych kilka lat bycia matką pracowała jako nauczycielka. Uczniowie byli według niej
wartościowymi ludźmi i w każdym potrafiła odnaleźć jego talenty. „Wolno im
zastanawiać się nawet nad tym, co mówią im dorośli i nauczyciele. Wolno im zadawać
pytania” - tego właśnie chciała ich nauczyć.
W 1989 roku wróciła do pracy w telewizji, dostając zlecenie nakręcenia spotów
wyborczych. Jako że telewizja była jej powołaniem i drugim życiem, została tam, kręcąc
reportaże, prowadząc dyskusje studyjne i podejmując inne pracochłonne tematy.
Pracowała nie tylko z ludźmi, ale przede wszystkim dla ludzi. Jej projekty były inspiracją
dla mas i wsparciem dla jednostek. Przy swoim udziale w kształtowaniu rzeczywistości
nigdy nie próbowała dostać się na świecznik, nie chciała uczestniczyć w wyścigu
szczurów. Wolała pracować obok, według własnych pomysłów i priorytetów. „Nigdy nie
było wiadomo, co przyjdzie jej do głowy. Zawsze jednak okazywało się, że miała
najlepsze pomysły”, tak pamięta ją jej przyjaciółka Katarzyna Wolnik Sayna.
Wśród jej twórczości znalazło się 15 książek. Inspiracje do nich czerpała z życia, z
osób, które napotykała na swej drodze. „Przyjaciele, znajomi byli dla niej przyczynkiem
do budowania kolejnych historii. W wielu bohaterach opowieści rozpoznawali siebie,
sytuacje, w których brali udział. Czasami z kilku osób sklejała jedną postać, wychodziła
idealnie.”

pisze

Katarzyna

Wolnik-Sayna.

Ostatecznie

założyła

nawet

własne

wydawnictwo – SOL. Zmarła 22 listopada 2015 roku Szczecinie, pozostawiając nam takie
pozycje jak „Jestem nudziarą”, „Klub Mało Używanych Dziewic”, „Matka wszystkich lalek”
czy „Anioł w kapeluszu”, które napawają optymizmem. „Chciałabym, żeby moje książki –
tak jak mnie pomogły przetrwać złe chwile – pomogły znieść różne smuteczki życiowe
moim Czytelniczkom. I Czytelnikom też”.
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✖Legalna kultura - Kilka słów o przestrzeganiu praw autorskich przez

niepełnosprawnych
Mateusz Ciborowski
Szybki rozwój technologii w służbie niewidomym oraz wzrost popularności
czytelnictwa wśród tej grupy osób wymusił rozwiązania, które winny zapewnić
przestrzeganie obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych w zakresie
przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Z ogromnym żalem należy stwierdzić, że rozwój technologii cyfrowych i
poszerzanie oferty książek cyfrowych sprawił, że część użytkowników niewidomych
mentalnie niedorosła do poszanowania praw twórców.
Obecne uregulowania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych, w odniesieniu
do prawa autorskiego Na poziomie europejskim, najszerzej ujmuje dyrektywa
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym. Art. 5 ust. 3 lit. b tej dyrektywy stanowi:
„3.

Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w

odniesieniu do praw określonych w art. 2 [prawo do zwielokrotniania utworu] i 3 [prawo
do publicznego udostępniania utworu] w następujących przypadkach: (…)
b)

korzystania dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli korzystanie odnosi się

bezpośrednio do upośledzenia i nie ma handlowego charakteru, w rozmiarze, który
wynika z tego upośledzenia;”.
Na

stronie:

http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/download_gallery/ustawa%20o%20prawie%20
autorskim.pdf
znaleźć możemy w formacie PDF USTAWĘ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Artykuł 33¹ wyżej wymienionej ustawy brzmi:
"Wolno

korzystać

z już

rozpowszechnionych utworów

dla

dobra

osób

niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia,
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nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury
upośledzenia."
Na uwagę zasługuje fakt, że w polskim prawie (czego nie można znaleźć w
prawodawstwie innych krajów) znajduje się art. 331 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), zwanej
dalej „Ustawą”). Artykuł ten zwraca uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
oraz pozwala na korzystanie z utworów dla dobra osób niepełnosprawnych bez względu
na rodzaj niepełnosprawności, bez względu na rodzaj utworu, bez ograniczania pól
eksploatacji, bez udziału zaufanych pośredników.
Problem udostępniania zbiorów czytelnikom z niepełnosprawnościami dostrzegł
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który powołał zespół do spraw ustalenia
zasad udostępniania materiałów drukowanych niewidomym i niedowidzącym, o czym
możemy przeczytać na stronie:
http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/minister-kultury-tworzy-zespol-ds.ustalenia-zasad-udostepniania-materialow-drukowanych-niewidomym-i-niedowidzacym8.php
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 września odbyło się
spotkanie organizacyjne Zespołu ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów
drukowanych niewidomym i niedowidzącym. Utworzenie Zespołu jest odpowiedzią
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Polskiego Związku Niewidomych,
Izby Wydawców Prasy oraz Polskiej Izby Książki, które wskazały potrzebę istnienia takiej
grupy. Wśród zadań jakimi ma zająć się Zespół znajdują się zdefiniowanie potrzeb osób
niewidomych i niedowidzących w zakresie dostępu do materiałów drukowanych oraz
zidentyfikowanie trudności, z jakimi muszą się zmagać osoby z dysfunkcją wzroku.
Grupa będzie pracować nad opracowaniem mechanizmu, dzięki któremu z jednej strony
dostęp do materiałów drukowanych dla osób niewidomych będzie łatwiejszy, z drugiej
ryzyko naruszenia praw wydawców będzie zminimalizowane. Powołany Zespół będzie
poszukiwać możliwych źródeł finansowania wytwarzania i dystrybucji formatów
dostępnych dla osób niewidomych. Znalezienie rozwiązanie tego problemu jest bardzo
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istotne, ponieważ stworzenie mechanizmu, o którym mowa, będzie wymagało nie tylko
dużych nakładów pracy ale również znacznych nakładów finansowych. Członkowie
Zespołu mają również pomóc resortowi kultury zebrać dane na temat tego, czy w
naszym kraju zostały stworzone odpowiednie warunki do wdrożenia założeń
porozumienia , które zostało zawarte w październiku 2010 roku pod auspicjami Komisji
Europejskiej. Dotyczy ono dostępu do utworów drukowanych dla osób z upośledzeniami
uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Porozumienie to ustaliło również
zasady dystrybucji utworów wśród osób niepełnosprawnych na poziomie europejskim,
w tym w szczególności ustanowienie sieci zaufanych pośredników, których zadaniem jest
identyfikacja beneficjentów, przetwarzanie utworów do bezpiecznych formatów i
dystrybucja formatów do beneficjentów.
Na spotkaniu Zespołu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego byli obecni
reprezentanci wszystkich zainteresowanych stron, m.in. przedstawiciele Polskiego
Związku Niewidomych, Polskiej Izby Książki, Izby Wydawców Prasy, Konferencji
Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Biblioteki Narodowej, Biura
Pełnomocnika Ochrony Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Uczestnicy wstępnie zidentyfikowali problemy, z którymi zmagają się osoby niewidome,
chcące zapoznać się z drukowanymi materiałami. Wskazali również kłopoty, z jakimi
mogą spotkać się wydawcy próbujący ułatwić osobom niewidomym dostęp do
publikacji.

Ponadto członkowie Zespołu poruszyli temat dotyczący możliwości

utworzenia w Polsce sieci zaufanych pośredników, którzy w przyszłości mogliby zająć się
dystrybucją materiałów w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie
rozpowszechnianie prasy i książek wśród osób z wadami wzroku może następować na
zasadzie komercyjnej oraz w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w art. 33¹
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie w ramach wyjątku może
następować, jeżeli odnosi się bezpośrednio do upośledzenia, nie ma zarobkowego
charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia.
Pomimo istnienia tych regulacji nie więcej niż 5 proc. publikacji występuje w takich
formatach, z których osoby niewidome lub niedowidzące mogą faktycznie dziś korzystać.

Strona 9 z 33

Co więcej, osoby z dysfunkcjami wzroku nie mogą również swobodnie korzystać z pełnej
oferty prasowej.”
Również problematyka związana z zabezpieczeniami technicznymi zbiorów
dostępnych w ramach dozwolonego użytku była poruszana na spotkaniu zespołu do
spraw

udostępniania

materiałów

drukowanych

niewidomym.

Na

stronie

http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/zespol-ds.-udostepniania-materialowdrukowanych-niewidomym-dyskutuje-o-zabezpieczeniach-technicznych-104.php
czytamy: "23 stycznia 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. ustalenia zasad udostępniania
materiałów drukowanych osobom niewidomym i niedowidzącym. Głównym tematem
spotkania było omówienie istniejących zabezpieczeń technicznych stosowanych przez
wydawców w publikacjach elektronicznych oraz jaki ma to wpływ na dostęp czytelników
z dysfunkcją narządu wzroku do elektronicznych książek. Na spotkaniu przedstawiciel
Polskiej Izby Książki zaprezentował obszerny materiał na temat rodzajów zabezpieczeń
technicznych, ich skuteczności oraz platformy udostępniania tekstowych treści
elektronicznych w formie streamingu. Platforma, o której mowa, umożliwia integrację
tekstu z syntezatorami mowy. W związku z zainteresowaniem obu stron uczestniczących
w dyskusji podjęto decyzję o powołaniu grupy roboczej. Zajmie się ona testowaniem
nowej platformy pod względem jej dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku. W skład
grupy roboczej wejdą przedstawiciele zarówno wydawców, jak i Polskiego Związku
Niewidomych oraz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Ponadto
Fundacja Klucz oraz Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych zaprezentowały zwięźle
obszar swojej działalności, która polega na rozpowszechnianiu czytelnictwa i dostępu do
książek wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku. Przedstawiciele MKiDN dokonali
również prezentacji materiału dotycząc ego dysleksji i możliwości kwalifikowania osób
posiadających taką dysfunkcję jako beneficjentów istniejącego w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych wyjątku na rzecz osób niepełnosprawnych ( art. 331".
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✖Duchowa uczta dla melomanów – o konkursie chopinowskim
Wiesław Szeląg
20 października 2015 roku miała miejsce debata telewizyjna przedstawicieli ośmiu
ogólnopolskich

komitetów

wyborczych

przed

nadchodzącymi

wyborami

parlamentarnymi. Przed telewizorami oraz monitorami komputerów zebrało się prawie
10 milionów Polaków, by śledzić to, co mają do powiedzenia ci, którzy chcą ubiegać się o
nasze głosy. Jak zgodnie twierdzą obserwatorzy życia politycznego w naszym kraju
debata mogła sprawić, że zjednoczona lewica nie weszła do Sejmu, a między innymi z
tego powodu oraz po przez większościową ordynację wyborczą Prawo i Sprawiedliwość
może rządzić samodzielnie.
W tym samym czasie miał miejsce koncert jednego z finalistów XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego

Fryderyka

Chopina. Duchowa

uczta

dla melomanów

fortepianowych interpretacji młodych pianistów z całego świata trwała w Warszawie od
początku października. Wydarzenie transmitowane było na antenie TVP Kultura oraz w
Internecie. I oto wielu melomanów zainteresowanych jednocześnie życiem politycznym
musiało dokonać wyboru, czy obserwować polityków mających wpływ na nasze życie
społeczno-polityczne, Czy raczej słuchać gry najlepszych finalistów odbywającego się raz
na 5 lat konkursu Chopinowskiego. Wybór to zaiste niełatwy. Bo cóż tedy ważniejsze?
Polityk, minister, a obecnie komentator sceny politycznej Jan Maria Rokita nie ukrywał,
że oglądał zmagania pianistów przedkładając je nad potyczki przedwyborcze.
Przy tej okazji nasuwa się refleksja. Szkoda, że politycy, przedstawiciele największych
stacji telewizyjnych oraz dziennikarze nie kształtują w społeczeństwie wrażliwości na
muzykę jednego z naszych największych kompozytorów. Gdyby debatę przesunięto na
inną godzinę lub inny dzień tłumacząc to finałem Konkursu Chopinowskiego, to być
może większe grono telewidzów zwróciłoby uwagę na zmagania pianistów.
Szkoda, że nie pomyślano o nałożeniu się tych dwóch ważnych wydarzeń medialnych.
No cóż, … Mimo, że Jan Rokita „postawił na kulturę” to wielu wybrało inną opcję niż
niedoszły „premier z Krakowa”. Nie po raz pierwszy tak się jednak dzieje, że wydarzenia
kulturalne pozostają gdzieś w tyle, by nie powiedzieć, że na drugim planie za innymi
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wydarzeniami

bieżącego

życia społeczno-politycznego.

Gdyby jednak jedna ze

znaczących stacji telewizyjnych miała w tym czasie transmitować ważne wydarzenie
sportowe lub koncert gwiazdy kultury masowej, debata z całą pewnością zostałaby
przeniesiona. Nie należy mieć tu pretensji do telewizji komercyjnych, które jak sama
nazwa wskazuje nastawiają się na komercję. Jakiś niesmak jednak pozostaje w stosunku
do telewizji publicznej, która przecież deklaruje swój misyjny charakter.
Nadal często dzieje się tak, że znaczące wydarzenia kulturalne, ciekawe filmy niebędące
z uwagi na swoją tematykę hitami kasowymi - to znaczy nieprzeznaczonymi dla
masowego odbiorcy, pokazywane są w telewizji w porach późno wieczornych czy wręcz
nocnych. Tak zwana kultura wyższa pozostaje w tyle za kulturą masową.
Jest jednak nadzieja, bo przecież Rzeczpospolita będzie taka, jakie jej młodzieży
chowanie. W jednej ze szkół podstawowych w Warszawie w październiku 2015 roku na
przerwach przez szkolny radiowęzeł puszczano fragmenty utworów Chopina.
No cóż następny Konkurs Chopinowski za 5 lat. Jaka będzie wówczas kondycja polskiej
kultury czas pokaże.
Po tych narzekaniach przejdźmy do spojrzenia na krótką historię Konkursów.
Tego roczny XVII już Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina –
odbył się w dniach 1-23 października w Warszawie. Organizatorem konkursu był
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Do udziału w konkursie zakwalifikowano 84 pianistów z 20 krajów jednak swój udział
potwierdziło i w konkursie wzięło udział 78 uczestników.
Przesłuchania konkursowe zostały podzielone na trzy etapy, które odbyły się w dniach:
3–7, 9–12 oraz 14–16 października. Koncerty finałowe trwały od 18 do 20 października.
Konkurs wygrał po raz pierwszy w historii Koreańczyk Seong-Jin Cho.
W dniach 21–23 października miały miejsce trzy koncerty laureatów siedemnastej edycji
konkursu. Młodzi pianiści uczestniczący w Konkursie mogli wybrać fortepian, na którym
będą grać podczas muzycznych zmagań spośród czterech instrumentów następujących
marek: Fazioli, Kawai, Yamaha oraz Steinway.
Każdy uczestnik miał 15 minut na dokonanie wyboru fortepianu. Fortepian Yamaha
wybrało 36 osób, Steinway – 30, Kawai – 11, a Fazioli – 1 osoba.
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Z okazji 166 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, 17 października 2015 roku w Bazylice
Św. Krzyża w Warszawie o godzinie 20:00 odbył się niezwykły Koncert Oratoryjny z
utworem Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta, w wykonaniu artystów: Lenneke
Ruiten (sopran), Ingeborgi Danz (alt), Roberta Getchella (tenor), Matthew Brooka (bas)
oraz Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.
Tego samego dnia prezydent RP Andrzej Duda wraz z żoną przyjął w Pałacu
Prezydenckim finalistów, jurorów i organizatorów Konkursu. Zwracając się do nich
powiedział między innymi:
"Na Konkursie występują pianiści z całego świata, ale każdy nadaje muzyce Chopina swój
charakter, wyraża własne, specyficzne emocje. Chyba właśnie, dlatego nie tylko
specjaliści, nie tylko Polacy, lecz ludzie na całym świecie tak bardzo kochają Konkurs
Chopinowski".

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, nazywany często
Konkursem Chopinowskim – to jeden z najstarszych konkursów wykonawczych na
świecie, odbywający się, co 5 lat w Warszawie. Jest jednym z niewielu konkursów
monograficznych – we wszystkich jego etapach wykonywane są wyłącznie utwory
jednego kompozytora. Zainicjowany został w 1927 roku przez polskiego pianistę,
profesora Jerzego Żurawlewa
Regulamin konkursu przewiduje kilkuetapową selekcję. Na każdym z etapów
wykonywane są dzieła Fryderyka Chopina wybierane spośród podanych zbiorów,
pojawiają się także utwory obowiązujące wszystkich kandydatów. Tradycyjnie w finale
konkursu pianiści wykonują z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii
Narodowej jeden z dwóch koncertów fortepianowych: e-moll lub f-moll.
Oceny konkursowej dokonuje jury składające się z wybitnych artystów i pedagogów
powoływanych przez dyrektora konkursu. Obecnie wszyscy jurorzy są pianistami.
Wcześniej bywało jednak, że w komisji zasiadali także dyrygenci, muzykolodzy, krytycy i
kompozytorzy.
Podczas każdej z dotychczasowych edycji konkursu przewodniczącym jury był Polak.
Tradycją Konkursu jest wyróżnianie szóstki finalistów nagrodami głównymi i tytułami
laureata. W przeszłości zdarzało się jednak, że tytuł przysługiwał większej liczbie
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finalistów. Dotychczas dwukrotnie zdarzyło się, że jury nie wybrało zwycięzcy w roku
1990 i 1995.
Jak dotąd czterokrotnie zwycięzcami konkursu zostali Polacy:


Halina Czerny-Stefańska (1949, ex aequo),



Adam Harasiewicz (1955),



Krystian Zimerman (1975),



Rafał Blechacz (2005).

Polską uczelnią, która wykształciła najwięcej zwycięzców jest Akademia Muzyczna w
Krakowie. Jej absolwentami byli Halina Czerny-Stefańska oraz Adam Harasiewicz.
Krystian Zimerman rozpoczął studia na Akademii Muzycznej w Katowicach dopiero po
sukcesie odniesionym na konkursie. Natomiast Rafał Blechacz zdobył nagrodę w trakcie
studiów na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Niewidomi na konkursie Chopinowskim
Niewidomi odnosili sukcesy niemalże od początku istnienia konkursu. Już w II edycji w
1932 roku wielki sukces odniósł niewidomy Węgier Imre Ungar, zdobywając drugą
nagrodę. W V Konkursie Chopinowskim w 1955 roku niewidomy pianista Edwin Kowalik
otrzymał dyplom honorowy. Warto zaznaczyć, że w pracach jury tego Konkursu brał
udział Imre Ungar. W XIII Konkursie Chopinowskim w 1995 roku do trzeciego etapu
doszedł niewidomy Włoch Luigi Cartia.
W XIV Konkursie Chopinowskim w 2000 roku uczestniczył niewidomy Japończyk
Kakehashi Takeshi, który zakwalifikował się do II etapu.
Natomiast w tegorocznym XVII konkursie publiczność poruszył swoim występem w
pierwszym etapie niewidomy Xin Luo. 23-letni Chińczyk nie zdobył jednak uznania jury i
nie wziął udział w dalszych zmaganiach. Młody pianista od pięciu lat mieszka w Polsce.
Obecnie uczy się u Piotra Kępińskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy. W trakcie studiów licencjackich był też studentem w klasie Katarzyny
Popowej-Zydroń, przewodniczącej jury tegorocznego Konkursu Chopinowskiego. Xin Luo
jest laureatem wielu konkursów pianistycznych.
Jeżeli nie udało się komuś śledzić zmagań pianistów XVII Konkursu Chopinowskiego to
może zajrzeć na jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych www.youtube.pl.
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✖Kaszuby Słowem i Kształtem Malowane
Bożena Więckowska
Jedna z najbardziej znanych kaszubskich legend opowiada o tym, że Pan Bóg,
kiedy tworzył ziemię, zupełnie zapomniał o Kaszubach. Na szczęście upomniał się o nie
anioł, który miał czuwać nad tą krainą. Popatrzył Bóg do swoich przepastnych worów, a
tam na dnie zostało wszystkiego po trochu. Obdarzył więc ją tym wszystkim, co
pozostało: liściastymi borami, sosnowymi lasami, jeziorami, rzekami, morzem, wydmami,
klifowymi brzegami, piaszczystymi plażami, wzgórzami i dolinami. Wszystkiego było po
trochu. Popatrzył Stwórca na swe dzieło i uśmiechnął się. Wtedy zaświeciło słońce, a w
jego promieniach ukazało się całe piękno Kaszub..
Ta stara opowieść chyba najwierniej opisuje urokliwą krainę Kaszub, pełną
osobliwych zakątków, przepięknych krajobrazów, zróżnicowaną przyrodniczo i bogatą
w tradycje.
Każdy kto kiedykolwiek był na Kaszubach zgodzi się, że ta położona na Pomorzu kraina ,
jak rzadko która zasługuje na miano magicznej. Niewiele jest miejsc, gdzie przeszłość tak
głęboko splata się z teraźniejszością, gdzie miłość do przyrody i poszanowanie tradycji,
tworzą wspólnie z wartościami współczesnego świata swoisty, niepowtarzalny krajobraz.
Kaszuby to jeden z najpiękniejszych i atrakcyjnych turystycznie regionów Polski. Pod
stwierdzeniem tym podpisze się każdy kto miał okazję choć przez chwilę poczuć ich
urokliwą atmosferę.
Okazję taką mięli niewidomi i słabowidzący z całej Polski, którzy dzięki dofinansowaniu z
Ministerstwa Kultury przez 4 dni odkrywali magię Kaszub.
W dniach 5-8 listopada 2015 roku grupa siedemnastu osób z dysfunkcją wzroku wzięła
udział w warsztatach z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą: „Kaszuby Słowem i
Kształtem Malowane – warsztaty przybliżające kulturę kaszubską osobom niewidomym i
słabo widzącym”. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci województwa
Pomorskiego, Śląskiego, Dolno-śląskiego, Kujawsko-pomorskiego i Mazowieckiego.
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Grupa zatrzymała się w Kościerzynie – malowniczym miasteczku nieformalnie
uznawanym za serce Kaszub.
Celem warsztatów było zapoznanie się osób z niepełnosprawnością wzrokową z
materialnym i duchowym dziedzictwem Kaszub, na które składają się kaszubski język,
stroje, muzyka i literatura, legendy i wierzenia,
kuchnia, wytwory sztuki ludowej, pielęgnowane tradycje i obyczaje oraz wartości
budujące kaszubską tożsamość.
W ramach warsztatów uczestnicy mięli okazję wziąć udział w różnorodnych formach
aktywności.
Były to po pierwsze spotkania z historią. Wykład na temat sytuacji ludności kaszubskiej u
progu dwóch totalitaryzmów poprowadził Pan Maciej Heiger dr hab. prof. nadzw. Z
Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podczas jego trwania
Słuchacze zapoznali się z niełatwym losem ludności kaszubskiej broniącej własnej
tożsamości narodowej w czasach sowieckich i hitlerowskich prześladowań. Ogromne
znaczenie miała nie tylko treść wykładu, ale także sama osoba prowadzącego. Pan
Profesor Heiger tak, jak jego słuchacze jest osobą niewidomą. Swoją wiedzą i pozytywną
postawą pokazał, że mimo utraty wzroku warto być człowiekiem aktywnym, uczestniczyć
w kulturze, interesować się własną przeszłością i historią swojego kraju.
Po drugie w czasie warsztatów odbyły się zajęcia z zakresu nowych technologii, dzięki
którym uczestnicy dowiedzieli się jak można odkrywać Kaszuby z użyciem najnowszych
zdobyczy techniki. Nauczyli się korzystać ze stron internetowych promujących kulturę
kaszubską, obsługiwać kaszubskie radio internetowe. Na podstawie tekstów traktujących
o Kaszubach dowiedzieli się również w jaki sposób osoby nie będące w stanie czytać
zwykłego druku mogą docierać do literatury. Nauczyli się korzystać z internetowych
bibliotek gromadzących zbiory dla niewidomych oraz czytać książki za pomocą czytnika
ekranu czy wybranych urządzeń lektorskich dedykowanych niewidzącym.
Wprowadzenie elementu poznawania kultury kaszubskiej z użyciem nowych technologii
sprawiło, że warsztaty stały się atrakcyjne dla różnych grup wiekowych. Młodzi ludzie
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bardziej otwarci na nowe technologie dzięki ich zastosowaniu zainteresowali się kulturą
kaszubską. Natomiast osoby starsze poprzez wykorzystanie kultury kaszubskiej
przełamały swoje obawy wobec posługiwania się zdobyczami techniki. Nabyte w czasie
warsztatów umiejętności będą wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne również
po ich zakończeniu. Pozwolą im rozwijać własne zainteresowania, korzystać z literatury
oraz odkrywać bogactwo kulturowe Polski i świata. Przeprowadzone warsztaty nie tylko
rozbudziły ciekawość osób niewidomych i słabo widzących różnorodnością kulturową,
ale także wpłynęły na poprawę jakości funkcjonowania tej grupy odbiorców kultury.
Kolejną formą aktywności, w której mogli uczestniczyć niepełnosprawni odkrywcy
Kaszub były zajęcia praktyczne prowadzone przez grupę młodzieży z gimnazjum w
Dziemianach. Doświadczenie i dorobek szkoły w zakresie promowania historii i kultury
Kaszub jest imponujący. Gimnazjum od lat angażuje się w życie kulturalne regionu. Pod
opieką nauczycieli młodzież poznaje tradycje i obyczaje przodków,
aktywnie uczestniczy w wielu ważnych dla Kaszubów świętach i uroczystościach, bierze
udział w spotkaniach z twórcami ludowymi, warsztatach regionalnych oraz w licznych
konkursach np. wiedzy o Kaszubach, dyktandzie kaszubskim, przeglądach twórczości
kaszubskiej. Kolejne pokolenia gimnazjalistów uczą się kaszubskiej mowy i historii
regionu.
Co roku szkoła aktywnie włącza się w organizację Dnia Jedności kaszubskiej.
Gimnazjaliści promują kulturę kaszubską występując w ośrodkach kultury, szkołach,
domach opieki i innych placówkach zainteresowanych prezentowaniem dorobku
Kaszub.
Podczas zajęć osoby niewidome i słabo widzące mogły doświadczyć bezpośredniego
kontaktu z tym co prawdziwie kaszubskie. Zapoznać się z językiem Kaszubów, posłuchać
kaszubskiej muzyki i literatury, powąchać popularną wśród Kaszubów tabakę i
spróbować regionalnych przysmaków takich jak chleb ze smalcem i tradycyjny placek
drożdżowy. Uczniowie poprowadzili też zajęcia artystyczne, w czasie których uczestnicy
warsztatów nauczyli się jak malować na szkle kaszubskie wzory i wykonywać kwiaty z
bibuły i wosku. Zajęcia z młodzieżą upłynęły w miłej, przyjaznej atmosferze. Początkowy
Strona 17 z 33

dystans szybko zniknął ustępując wspólnej zabawie i chęci wzajemnego poznania się.
Pozytywny nastrój budowały wspólne śpiewy przy harmonii. Elementem integrujący
grupę okazała się być kaszubska Cynda – popularna przyśpiewka, bez której nie może
obyć się żadna regionalna impreza. Młodzi ludzie zaimponowali uczestnikom warsztatów
swoją pasją pozostawiając w ich sercach niezapomniane wrażenia. Na koniec spotkania
każdy otrzymał od gimnazjalistów prezent w postaci porcelanowych wyrobów
malowanych ręcznie w kaszubskie wzory. W ramach podziękowań
gimnazjalistom wręczono natomiast dyplomy podpisane systemem punktowym Brajla. Z
reakcji można wnioskować, że obie strony były niezwykle usatysfakcjonowane z
otrzymanych podarunków. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy partnerskiej
nawiązanej przez Fundację „Radius” z dziemiańską placówką. Pan Adam Szejba Dyrektor
Gimnazjum z dużym entuzjazmem i otwartością zareagował na pomysł włączenia
uczniów w przybliżanie kultury Kaszub osobom z dysfunkcją wzroku. Zajęcia spełniły
swoją rolę między innymi dzięki zaangażowaniu Pani Felicji Synak – nauczycielki języka
kaszubskiego i historii regionu, która od lat zajmuje się pielęgnowaniem kaszubskich
tradycji wśród młodych pokoleń i promowaniem kaszubskiego dziedzictwa na zewnątrz
regionu. To właśnie ona przygotowywała w raz z młodzieżą występy, które na długo
zapadną w pamięć uczestnikom kaszubskiej przygody.
Innym sposobem na odkrywanie Kaszub były wycieczki do ciekawych, wartych
zwiedzenia miejsc i obiektów ważnych dla regionu.
Trzeba zaznaczyć, że Na Kaszubach istnieje wiele takich miejsc. Są to zarówno muzea, w
których można zapoznać się z kulturą i historią regionu, centra edukacyjne przybliżające
w dostępny sposób dziedzictwo Kaszub oraz interesujące pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym enklawy, przyciągające turystów swoim pięknem i spokojem. Nie
sposób zwiedzić je wszystkie podczas jednej wizyty na Kaszubach.
Tym razem uczestnicy odwiedzili między innymi Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Pierwsze w Polsce
muzeum na wolnym powietrzu prezentujące dorobek kulturowy Kaszubów. Na jego
terenie osoby z dysfunkcją wzroku mogły obejrzeć z zewnątrz i od środka szereg
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budynków mieszkalnych i gospodarczych oddających codzienne życie ludności
kaszubskiej. Wśród
nich znalazły się kościoły, dworki szlacheckie, chłopskie zagrody i wiatraki. Ogromną
atrakcją stała się dawna kaszubska szkoła, w której niewidomi mogli poznać kaszubski
alfabet, szkolne przybory i regionalne instrumenty muzyczne. A wszystko to z
perspektywy uczniów zasiadających w drewnianych szkolnych ławkach. Hitem wycieczki
zostały jednak stroje kaszubskich kolędników. Któż nie lubi przebieranek. Każdy kto tylko
miał ochotę mógł wcielić się w rolę zwierzęcia lub postaci z bożonarodzeniowego
orszaku. I tak pojawili się trzej dostojni królowie, anioł, śmierć z kosą, bocian, koza,
diabeł i główny bohater pochodu przesympatyczny gwiżdż, zwany dla ułatwienia przez
wszystkich choinką. Przebieranką towarzyszyło mnóstwo śmiechu. Każdy doskonale
sprawdził się w wyznaczonej roli. Cała wizyta we wdzydzkim muzeum była niezwykle
owocna. Dzięki życzliwości personelu kaszubska kultura znalazła się w zasięgu rąk osób
niewidomych i słabo widzących. Mogły one bez przeszkód dotykać wiele eksponatów, a
to co znalazło się zbyt daleko lub z jakiś powodów było nieosiągalne dotykowo zostało
dokładnie opowiedziane przez pracownicę Parku. Trzeba przyznać, że Pani wyznaczona
do tego zadania wykazała się dużym profesjonalizmem. Udzielane przez nią słowne
opisy i komentarze na temat obiektów były niezwykle rzetelne, trafiały do wyobraźni
osób pozbawionych zmysłu wzroku.
Równie ciekawym miejscem był Szymbark ze słynnym na cały świat Centrum Edukacji i
Promocji Regionu. W miejscu tym zgromadzono wiele bezcennych pamiątek związanych
z trudną historią Kaszubów okresu zsyłek, okupacji i komunistycznych prześladowań.
Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi: kaszubskie chaty z Turcji, Kanady i Syberii,
fragment sowieckiego łagru, lokomotywę z czerwoną gwiazdą i doczepionymi wagonami,
którymi transportowano zesłańców w głąb Związku Radzieckiego czy pomnik słynnego
Niedźwiedzia Wojtka walczącego u boku żołnierzy Armii Generała Andersa. Na osobach
niewidzących szczególne wrażenie wywarło zwiedzanie bunkra Gryfa Pomorskiego –
organizacji partyzanckiej zmagającej się z niemieckim okupantem w czasie II Wojny
Światowej. Tym co najbardziej zapadło w pamięć była prezentowana w bunkrze
kilkuminutowa symulacja audiowizualna nalotu Luftwaffe. Wycie syren, huk
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nadlatujących maszyn i spadających bomb połączone ze świetlnymi rozbłyskami
poruszały wyobraźnię, pozwoliły wczuć się w sytuację kryjących się pod ziemią
partyzantów.
Obok obiektów ważnych dla historii Kaszub i Polski w szymbarskim Centrum można było
obejrzeć także eksponaty bardziej kojarzące się z rozrywką, promujące region na skalę
masową. Wśród nich na uwagę zasługiwały między innymi: dom do góry nogami,
najdłuższa kaszubska deska wycięta z daglezji, Stół Noblisty im. Lecha Wałęsy dla około
dwustu osób, największy koncertujący fortepian czy kaszubski browar, w którym na
oczach klientów wyrabiane jest najlepsze regionalne piwo.
Niezapomnianą lekcją była też wizyta w Muzeum hymnu Narodowego W Będominie.
Najprawdopodobniej jedynej na świecie tego typu placówce, w której zebrano pamiątki
związane z najważniejszą pieśnią narodową. Tu zwiedzający mogli zapoznać się z losami
Mazurka Dąbrowskiego, obejrzeć pamiątki związane z rodem Wybickich.
Warsztaty miały wysoką wartość edukacyjną i integrującą. Prowadzone były metodami
dostosowanymi do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabo widzących,
bazującymi głównie na przekazie słownym i dotykowym. Rzeczy, których z przyczyn
obiektywnych nie dało się dotknąć zostały opisane za pomocą słów, a obiekty znajdujące
się w zasięgu rąk skrupulatnie obejrzane dłońmi, które stanowią oczy osoby
pozbawionej wzroku.
Całe przedsięwzięcie zostało pozytywnie ocenione przez biorących w nim udział
uczestników. O czym można się przekonać zapoznając się z wynikami raportu
ewaluacyjnego umieszczonego na stronie Fundacji „Radius”.
Elementem zamykającym spójną koncepcję zadania była wydana w jego ramach
publikacja pt.: „Kaszuby Słowem i Kształtem Malowane”. Opisano w niej kulturowe i
historyczne dziedzictwo Kaszub oraz miejsca i obiekty ważne dla regionu dostępne dla
osób niewidomych i słabowidzących. Publikacja została dostosowana do potrzeb
poznawczych osób z dysfunkcją wzroku. Przygotowano ją w formatach dostępnych dla
tej grupy odbiorców (Epub, mobi, PDF) oraz przetworzono w światowym standardzie
Daisy odtwarzanym przez urządzenia
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lektorskie dedykowane niewidomym.
Można ją pobrać ze strony Fundacji „Radius” do czego serdecznie zapraszamy.
Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

✖Słupsk miasto Jazzu
Joanna Pępko
Jednym z bardzo ważnych, corocznych wydarzeń kulturalnych, mających miejsce w
Słupsku już od wielu lat jest listopadowy Komeda Jazz Festival.
Jego historia sięga roku 1995, kiedy to z inicjatywy Słupszczanina, kompozytora i pianisty
Leszka Kułakowskiego pomorscy słuchacze mieli okazję delektować się głębią jazzu.
Przez pierwsze trzy lata nosił nazwę "Rondo Jazz Festival". Podczas dotychczasowych
koncertów festiwalowych wystąpiło wiele polskich i zagranicznych gwiazd jazzu. Ci,
którzy są stałymi bywalcami tego kulturalnego wydarzenia mieli okazję dotychczas
posłuchać między innymi: Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Tomasza Stańko, Zbigniewa
Namysłowskiego, Michała Urbaniaka, Janusza Muniaka
jazzmenów

-

Leszka Żądło,

Jorgosa Skoliasa,

Piotra Wojtasika,

Marka Stryszowskiego,

- oraz wybitnych polskich

Włodka Pawlika,
Annę Serafińską,

Leszka

Możdżera,

Krystynę Prońko,

Dorotę Miśkiewicz, Macieja Sikałę, Jacka Niedzielę, Wojtka Staroniewicza, Jarka Śmietanę,
Adama Makowicza,
Henryka Miśkiewicza,
podziwiali

Andrzeja Jagodzińskiego,
Krzesimira Dębskiego,

amerykańskie

Correa, Barri Sangare

mistrzynie

Marcina

Wasilewskiego,

Włodzimierza Nahornego.

śpiewu: Marguerite

Fani

jazzu

Juneman i Christine

z Mali, oraz najwybitniejszy polski talent wokalny o

międzynarodowej sławie - Olgę Szwajger.
Komeda Jazz Festival gościł również gwiazdy największego światowego formatu.
Koncertowali tutaj: John Scofield, Louis Cato, Al Foster, Marc Ribot, Larry Coryell, Keith
Dunn, Steve Grover, Andy Manndorff, Henry Grimes, Billy Harper, Eddie Henderson,
Andy Sheppard, Billy Drummond, Chad Taylor. Na festiwalu wystąpili światowej sławy
pianiści: Joey Calderazzo, Bobo Stenson, Peter Beets, Carla Bley oraz przedstawiciele
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New York Avant - garde – zespół - "The Schulldogs" (Tony Malaby, Ed Schuller, George
Garzone i George Schuller) który dał jedyny koncert w Polsce.
Koncerty dotychczas odbywały się głównie w Teatrze impresaryjnym (obecnie Polska
Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku), w Teatrze Rondo w Słupsku oraz w
Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.
W ramach festiwalu odbywa się również jedyny w Polsce - Konkurs Kompozytorski im.
Krzysztofa Komedy (edycja co dwa lata) promujący młodych twórców, pozostających
poza komercyjnym obiegiem. Nadsyłane kompozycje młodych artystów ocenia jury,
złożone

z wybitnych twórców i kompozytorów. Konkurs wzbudza zainteresowanie

również poza Polską. Laureatami Konkursu Kompozytorskiego im. K. Komedy są między
innymi Brazylijczycy: Thiago Trajano i Zezo Olimpio z Rio de Janeiro, Monika Allen z
Nowego Yorku, Bartosz Smorągiewicz z Würzburga, Blanka Stepanowa z Czech.
Komeda Jazz Festival był nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz co roku
zajmuje wysoką lokatę w ankiecie Jazz Top miesięcznika Jazz Forum, w kategorii
Wydarzenie Roku.
Tegoroczna XXI edycja festiwalu odbyła się w dniach 9 - 14 listopada w Słupsku oraz 21
listopada w Gdańsku. Organizatorzy przedsięwzięcia nie zawiedli i tym razem
proponując miłośnikom jazzowych uniesień różnorodny, i interesujący program
artystyczno-muzyczny.
Niekwestionowaną gwiazdą festiwalu została jedyna w swoim rodzaju wokalistka,
dysponująca niepowtarzalną techniką wokalną – Urszula Dudziak wraz z zespołem
Superband. Oprócz niej na jazzowej scenie słupskich lokali mogliśmy podziwiać także
doskonałą wokalistkę o czarnej barwie głosu – Ewę Urygę z amerykańskim zespołem
New York Jazz Collective, znaną wszystkim Krystynę Prońko czy zespół z za oceanu
Yellowjackets, który przyleciał do Słupska, aby zagrać jedyny w Polsce koncert.
W pamięci słuchaczy na długo pozostanie również występ bluesowego kwartetu Drunk
Lamb grającego energetycznego bluesa z domieszką rocka oraz artystyczne popisy
Christpher Dell and Oleś Brothers – zespołu, który zaprezentował własne aranżacje
utworów patrona festiwalu „Komeda Ahead”.
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Koncertom towarzyszył szereg dodatkowych imprez. Uczestnicy festiwalu mogli wziąć
udział między innymi w pokazie amerykańskiego filmu Whiplash opowiadającego
historię Andrew, utalentowanego perkusisty, ucznia konserwatorium muzycznego na
Manhattanie, który aby zrealizować swoje marzenie o wielkiej karierze dołącza do
szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez bezwzględnego nauczyciela. Pracując pod
jego kierownictwem chłopak zaczyna dążyć do doskonałości nie zważając na cenę
sukcesu.
Obraz zdobył główną nagrodę

na zeszłorocznym festiwalu filmów niezależnych w

Sundance w USA.
Innymi ważnymi wydarzeniami towarzyszącymi muzykowaniu były: Wystawa Plakatów
pod nazwą „21 lat Komeda Jazz Festiwal” oraz codzienne, nocne Jam Session odbywające
się w niezwykle klimatycznej piwnicy restauracji Anna de Croy.
Elementem dopełniającym tegoroczną edycję festiwalu był trwający w jego czasie
dziewiąty konkurs kompozytorski imienia Krzysztofa Komedy promujący młodych
kompozytorów. W muzyczne szranki stanęło 43 reprezentantów z Polski, Czech, Niemiec,
Szwecji, Norwegi, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy nadsyłając łącznie 58
kompozycji konkursowych. Ostatecznie pierwszą nagrodę w kategorii open zdobyła
pochodząca z Montrealu Anne Lymberiou za kompozycję Fists up, Fight back! Druga
nagroda trafiła do Polaka Szymona Sutora, a trzecia do Niemca Felixa Schracka. W tej
samej kategorii wyróżnienie otrzymał również Mateusz Gawęda, któremu zamiast
nagrody pieniężnej podarowano 15-godzinną sesję nagraniową w Radio Koszalin.
W kategorii tematów jazzowych nagrody zdobyli kolejno: Michał Kaczmarczyk, Sabina
Myrczek i Adam Jarznik, a wyróżnienie przyznano Wojciechowi Zwierniakowi, który
otrzymał 12-godzinną sesję nagraniową, tym razem w Radio Gdańsk.
Ogólnie ujmując słupski festiwal jazzowy co roku przyciąga do miasta rzesze fanów
złaknionych kulturalnych doznań.
Komeda Jazz Festival cieszy się zasłużonym uznaniem, ma stałą publiczność i jest
uważany za jedno z najciekawszych zjawisk ostatniej dekady w Polsce. Muzyka
Krzysztofa Komedy, patrona festiwalu, jest rozpoznawalnym znakiem jakościowym
polskiego jazzu. Komeda, kompozytor muzyki do 67 filmów, jest artystą zaliczanym przez
krytykę światową do kluczowych postaci w historii muzyki jazzowej.
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Jeśli więc wśród czytelników są osoby, które nie miały okazji delektować się pięknem
jazzu zachęcamy do odwiedzenia słupskiego festiwalu już w listopadzie 2016 roku.

✖Głuchoniewidomi w świecie książek
Mateusz Ciborowski
1000 lat temu, gdy w pracowni benedyktyńskiego zakonu średniowieczni skrybowie
przepisywali pięknym kaligraficznym pismem mądre księgi zwłaszcza teologiczne, co
zajmowało im całe lata, a wartość materialna jednego woluminu przekraczała zakup
kilku wsi nikt nie przypuszczał, że po upływie pełnego millenium przeciętny człowiek w
kieszeni spodni czy koszuli będzie na malutkiej karcie pamięci mógł przenieść więcej
książek niż liczyła klasztorna biblioteka. A wartość zakupu jednej książki to cena jednego
obiadu w barze czy restauracji a może przydrożnego zajazdu czy karczmy trzymając się
średniowiecznych porównań.
Wynalazek druku w znaczący sposób upowszechnił dostęp do książek. Sam proces
wydawniczy radykalnie został przyspieszony, cena książki uległa zmniejszeniu, a ilość
osób, które mogły sobie pozwolić na stworzenie własnej biblioteki powiększyła się.
Wiek XX przyniósł powszechną – (przynajmniej w Europie i Stanach Zjednoczonych)
umiejętność czytania, a co za tym idzie większe zainteresowanie czytelnictwem zarówno
książek jak i prasy. Ta ostatnia przed upowszechnieniem się radia, telewizji i Internetu
była znakomitym źródłem informacji o tym, co wydarzyło się gdzieś daleko i być może
bardzo dawno, ale jeszcze 100 lat temu czas płynął dużo wolniej. O obecności
Prezydenta Wilsona na jakiejś uroczystości czy paradzie wojskowej czytano na drugim
końcu Ameryki z wypiekami na twarzy jeszcze w rok po tym wydarzeniu. Dzisiaj news
informacyjny o wydarzeniu z udziałem prezydenta Obamy po kilku godzinach „spada” z
pierwszej strony internetowego portalu informacyjnego, bo przecież świat goni,
wszystko się zmienia, czytelnicy chcą czegoś nowego, jeszcze najlepiej kolorowego,
ubarwionego zdjęciami czy krótkim filmikiem.
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Nie jest zadaniem niniejszego tekstu dawać dobre rady Czytelnikom Naszego
kwartalnika, w jaki sposób radzić sobie z nawałem informacji, zalewem książek czy prasy,
a jedynie wskazać, w jaki sposób osoby głuchoniewidome mogą korzystać z dostępnych
dla nich nowoczesnych technologii przy czytaniu książek i prasy.

XIX wynalazek francuskiego niewidomego Luisa Braille’a to epokowe wydarzenie
pozwalające efektywnie osobom niewidomym na samodzielne czytanie materiałów
przygotowanych w formie pisma punktowego.
Kolejnym technologicznym krokiem była możliwość nagrywania głosu. Dzisiaj w epoce
dobrze znanych nam audiobooków nie dziwi nas forma książki, którą w dowolnym
momencie i praktycznie dowolnym miejscu możemy słuchać. Wyobraźmy sobie jednak
radość niewidomych w okresie międzywojennym, którzy otrzymywali pierwsze nagrane
na płyty gramofonowe książki. Dzisiaj brzmi to może dziwacznie i absurdalnie zwłaszcza
dla młodszych czytelników, ale być może starsi Czytelnicy Integratora pamiętają i te płyty
gramofonowe. Natomiast z całą pewnością przynajmniej niektórzy czytali książki
mówione nagrywane na szpule, które następnie wyparte zostały przez kasety
magnetofonowe.
Początek lat 60-tych XX wieku to powstanie studia nagrań przy Polskim Związku
Niewidomych gdzie zaczęto nagrywać książki dla polskich niewidomych. Najwybitniejsi
lektorzy i aktorzy użyczyli swego głosu by poszerzyć świat literatury tym, którzy
samodzielnie nie są w stanie czytać zwykłego druku.
Pierwsze książki dla niewidomych udostępniane były na szpulach a przełom lat 70 i 80 XX
wieku przyniósł przejście czytelników niewidomych na kasety magnetofonowe.
Połowa lat 2000 to początki przygotowywania książek mówionych w światowym
dedykowanym dla niewidomych standardzie DAISY początki tu dała Biblioteka Centralna
Polskiego

Związku

Niewidomych

oraz

Fundacja

„Klucz”

upowszechniania czytelnictwa osób z dysfunkcją wzroku.
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na

rzecz

edukacji

i

Książki w standardzie DAISY to takie, które posiadają odpowiednią strukturę – podział na
rozdziały, podrozdziały, strony, przypisy. Bardzo ważne jest by książka nagrana przez
lektora, z której korzystają czytelnicy niewidomi miała swoją odpowiednią strukturę,
dzięki której w sposób przyjazny czytelnik może się po niej poruszać.
Drugim przyjaznym dla niewidomych rodzajem książek są książki mówione w formacie
„Czytak”. Książki „czytakowe” mogą być odczytywane jedynie w jednym rodzaju urządzeń
a mianowicie w urządzeniach o nazwie „Czytak”. Przewaga książek DAISY nad książkami
czytakowymi jest taka, że do odczytu książek DAISY jest dużo większa liczba urządzeń.
Ponadto książki DAISY jak wspomniano powyżej mają swoją nadaną strukturę
identyczną lub bardzo zbliżoną jak książki w zwykłym druku. Książki czytakowe zaś
podzielone są jedynie na 15 lub 30 minutowe odcinki czasowe, które nie oddają
struktury książki.
Zarówno książki „czytakowe” jak i DAISY wypożycza dla czytelników z dysfunkcją wzroku
z terenu całej Polski Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia społecznego dawniej
Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych. Książki mówione możemy
wypożyczać osobiście, za pośrednictwem poczty oraz przez Internet.
Informacje na temat działalności biblioteki można znaleźć na stronie internetowej
www.dzdn.pl.
Ogromnym ułatwieniem i wygodą dla czytelników jest system wypożyczania książek
przez Internet. System wypożyczania on-line książek mówionych Działu Zbiorów dla
Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego można znaleźć na
stronie http://www.wypozycz.dzdn.pl/.
Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą pobierać książki w następujących formatach i
standardach.


Książki mówione w standardzie DAISY 6464 pozycji ;



Książki mówione w formacie „Czytak” 6186 pozycji;
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Książki skanowane w postaci czystego tekstu do samodzielnego czytania z ekranu
komputera, za pomocą programu mówiącego lub na monitorze lub notatniku
brajlowskim - Skanowisko 25210 pozycji;



Ścieżka dźwiękowa filmu z audiodeskrypcją 54 filmy;



Nagrania spotkań w Tyflogalerii Biblioteki Centralnej PZN 64 filmów;



Książki w formacie MP3 odczytywane głosem syntetycznym - Syntetyczne mp3
1703 pozycje;



Tekst cyfrowy – książki tekstowe – te same, które zostały przetworzone głosem
syntetycznym do formatu MP3 1704 pozycje.

Książki mówione zarówno popularne audiobooki w formacie MP3, dedykowane dla
niewidomych publikacje w formacie „Czytak” i standardzie DAISY oraz w postaci
zwykłego tekstu można odczytywać na specjalnych odtwarzaczach do odczytu cyfrowych
książek mówionych.
Najłatwiejszym w obsłudze odtwarzaczem książek jest „Czytak” – zwłaszcza jego model
„Czytak NPN3”, którego cena jest również bardzo atrakcyjna, ponieważ kosztuje on 630
PLN i jest relatywnie dużo tańszy od innych podobnych urządzeń. Inne nieco już bardziej
skomplikowane w obsłudze modele „Czytaka” kosztują od 1553 PLN. Posiadają one
odbiornik radiowy, zaawansowane menu wyposażone między innymi w funkcję
nagrywania własnych notatek, zegar, alarm możliwość odczytu książek w wielu
formatach tekstowych. Szczegółowe informacje na temat „Czytaków” znaleźć można w
Internecie na stronie www.czytak.com.pl.
Do innych również zaawansowanych urządzeń do odczytu cyfrowych książek mówionych
posiadających również odbiornik radiowy i możliwość odczytu wielu różnych formatów
możemy zaliczyć:


BookSense – szczegóły na stronie www.ece.com.pl;



PlexTalk - szczegóły na stronie www.altix.pl;



Milestone - szczegóły na stronie www.altix.pl;



Victor Reader Stream - szczegóły na stronie www.harpo.com.pl
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Odtwarzacze te kosztują od 1300 do 2500 PLN. Warto zwrócić uwagę, że można uzyskać
dofinansowanie na zakup tych urządzeń zarówno z programu „Aktywny Samorząd” jak i
z programu „Likwidacji barier w komunikowaniu się”.
Zdaniem autora niniejszego opracowania dla najmniej zaawansowanych użytkowników
najodpowiedniejszy będzie zakup najtańszego „Czytaka”. Najbardziej zaawansowani
użytkownicy chcący na odtwarzaczu książek słuchać na przykład radia internetowego
powinni zakupić urządzenie PlexTalk.
Dla przeciętnych odbiorców i chyba najbardziej popularne na rynku są odtwarzacze typu
BookSense oraz „Czytak PLUS” - oba z wbudowanym radiem.
Na rynku znaleźć możemy też wiele odtwarzaczy, MP3, które są dużo tańsze od
wymienionych

powyżej

urządzeń.

Problemy,

jakie

mogą

napotkać

osoby

głuchoniewidome w ich obsłudze związane mogą być z trudnością obsłużenia
wizualnego menu pojawiającego się na wyświetlaczu. Ponadto odtwarzacze te nie
zapamiętują miejsca, w którym przestaliśmy słuchać książki.
Omówione odtwarzacze cyfrowych książek mówionych dedykowane dla niewidomych
mimo zasadniczego mankamentu, jakim jest ich cena posiadają głosowe menu,
możliwość

wstawiania

zakładek

w

wielu równolegle

odczytywanych

książkach

mówionych.
Wiele osób niewidomych posługujących się alfabetem brajla bardzo chwali sobie
czytanie książek elektronicznych właśnie za pomocą pisma punktowego. Na rynku
dostępnych jest szereg linijek brajlowskich podłączanych do komputera oraz
samodzielnych urządzeń zewnętrznych – notatników brajlowskich za pomocą, których
możemy odczytywać cyfrowe książki mówione.
Do najpopularniejszych linijek brajlowskich możemy zaliczyć:
Produkty z rodziny Vario oraz BrailleEdge, o których możemy przeczytać na stronie
www.ece.com.pl, oraz linijki z rodziny Fokus, o których czytamy na stronie www.altix.pl.

Strona 28 z 33

Najpopularniejsze notatniki brajlowskie to te z grupy, BrailleSense informacje o nich
znajdują się na stronie www.ece.com.pl oraz notatniki PacMate, o których możemy
przeczytać na stronie www.altix.pl.
Ceny linijek i notatników brajlowskich średniej klasy oraz średniej długości wyświetlacza
brajlowskiego zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych. Jak wspomniano powyżej na
tego rodzaju sprzęt również można uzyskać dofinansowanie z programu „Aktywny
samorząd” oraz programu „”Likwidacji barier w komunikowaniu się”.
Przy tych urządzeniach, przy których podano strony internetowe firmy Altix i ECE są one
polskimi dystrybutorami tego sprzętu. Czytak jest polskim urządzeniem, którego
producentem jest mieszcząca się w Warszawie Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych.
Ponieważ książek dedykowanych dla niewidomych nagrywano dosyć mało w
porównaniu do ogromnego rynku wydawniczego kierowanego do czytelników widzących
luki wydawnicze czytelnicy niewidomi wypełniali w ten sposób, że samodzielnie
skanowali książki a następnie odczytywali je na odtwarzaczach cyfrowych książek
mówionych lub na komputerach za pomocą czytnika ekranu. Trudno było sobie
wyobrazić, że wydawnictwa dla niewidomych nadążą w nagrywaniu wszystkiego tego, co
pojawia się na otwartym rynku wydawniczym.
Książki elektroniczne nie tylko dla widzących
Jak dotychczas w niniejszym opracowaniu omówiono jedynie książki elektroniczne
dedykowane dla osób niemogących samodzielnie czytać zwykłego druku – osób
niewidomych, słabowidzących czy głuchoniewidomych.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że bardzo rozwija się rynek wydawniczy książek
elektronicznych kierowany do osób pełnosprawnych samodzielnie mogących czytać
książki i prasę. Osoby te Wolą korzystać z elektronicznej wersji książek czy gazet, które
odczytują na czytnikach książek, tabletach czy ekranach swoich telefonów komórkowych
czy smartfonów lub Iphonów, niż z wersji papierowej.
Elektroniczne wersje dokumentów pod warunkiem, że nie są specjalnie zabezpieczone
mogą być także odczytywane przez czytniki ekranu, z jakich korzystają osoby niewidome
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czy głuchoniewidome. Można odczytywać je także na monitorach czy linijkach
brajlowskich.
Na rynku najpopularniejszymi formatami książek elektronicznych są PDF EPUB i MOBI.
Dla osób głuchoniewidomych najbardziej przyjaznym formatem jest EPUB a na drugim
miejscu PDF. Jak wspomniano, aby materiały elektroniczne w EPUB’ie czy PDF’ie były
możliwe do odczytania przez technologie wspomagające nie mogą być one
zabezpieczone. Jednak coraz więcej pozycji książkowych wydawana jest obecnie bez
dodatkowych specjalistycznych zabezpieczeń, które uniemożliwiałyby ich odczyt przez
technologie, z jakich korzystają osoby głuchoniewidome.
Format książek EPUB zgodny jest z odczytem książek w standardzie DAISY, więc mogą
być przygotowane w sposób bardzo podobny.
Najprzyjaźniejszą

formą odczytywania

książek w formacie

EPUB

przez

osoby

Głuchoniewidome, na co wskazuje praktyka szkoleń osób głuchoniewidomych i własne
doświadczenia autora niniejszego opracowania jest zainstalowanie dodatkowej wtyczki
do jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jaką jest Mozilla Firefox.
Wtyczka, jaką należy zainstalować to EPUB READER. Dzięki niej wszystkie zakupione lub
pozyskane w inny sposób materiały w formacie EPUB Czytelnik naszego kwartalnika
będzie mógł odczytywać na swoim komputerze.
Jak dotychczas większość odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dedykowanych
niewidomym nie posiada możliwości odczytywania książek w formacie EPUB czy PDF.
Istnieje możliwość przetworzenia plików PDF czy EPUB lub MOBI do popularnych
formatów DOC, RTF lub TXT które są możliwe do obsłużenia przez powszechnie
uznawane odtwarzacze książek. Pomocne może być tu oprogramowanie Calibre dzięki
któremu możemy dokonać konwersji plików. Przetworzenie jest bardzo Proste i
intuicyjne, a poradzi sobie z nim nawet początkujący użytkownik komputera. Odnośniki
do tego i innych konwerterów formatów ebooków można znaleźć na stronie
www.swiatczytnikow.pl. Na stronie tej znaleźć możemy sporo informacji o promocjach
na rynku ebooków.
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Warto w tym miejscu zauważyć, że książki oraz gazety elektroniczne są na rynku często
dużo tańsze od książek czy prasy wydawanej w zwykłym druku.
Dla niepełnosprawnych czytelników istotne może być to, że wreszcie otwarty rynek
wydawniczy stał się dostępny dla osób niemogących samodzielnie czytać zwykłego
druku bez konieczności na przykład skanowania książek.
Niesamowicie szybko przez ostatnie 10 lat rozwinął się w naszym kraju rynek tak
zwanych audiobooków. Jakość i prędkość życia sprawiają, że wiele osób woli słuchać
aniżeli czytać książki. Niejednokrotnie słuchanie a nie czytanie książek wymuszone jest
przez taką a nie inną sytuację życiową. Możemy tu wymienić na przykład osoby
dojeżdżające samochodem do pracy, lubiące czytać książki, które nie chcąc tracić czasu
w ulicznych korkach spędzają go na słuchaniu audiobooków.
Z popularnych na rynku audiobooków mogą korzystać także osoby z dysfunkcją wzroku,
które słyszą jeszcze głos lektora. Ta forma publikacji jest bardzo popularna zwłaszcza,
gdy autor sam czyta swoją książkę, lub robi to znana postać kinowa czy telewizyjna.
Mimo iż coraz częściej media alarmują nas statystykami mówiącymi o tym, że coraz
mniej Polaków czyta książki to dla prawdziwych moli książkowych publikacje
elektroniczne stanowić mogą prawdziwy raj. Warto też zwrócić uwagę, że dzisiaj w dobie
książek elektronicznych osoby głuchoniewidome lubiące czytać jak nigdy wcześniej nie
różnią się od osób pełnosprawnych i na równi z nimi mogą czytać te same książki i prasę
naturalnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania czy urządzeń jednak
zakupiony materiał elektroniczny nie różni się praktycznie niczym.
Ot, co wreszcie głuchoniewidome mole książkowe nie mogą powiedzieć, że są
dyskryminowane.

Dobra Czytelnia

✖ „Moje Drzewko Pomarańczowe”
Agnieszka Orzech
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„Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że
zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu.
Ból sprawia, że nie chce nam się ruszyć ani ręką, ani nogą, ani nawet przekręcić głowę na
poduszce”. Kto by przypuszczał, że te jakże dorosłe słowa rodzą się w myślach
pięcioletniego chłopca, bohatera książki Moje Drzewko Pomarańczowe Jose Mauro de
Vasconcelosa. A jednak mały Zeze wie o życiu wystarczająco wiele, by móc zdefiniować
cierpienie. Pięciolatka nie ominęły bieda, głód, smutek i okrucieństwo. Wychowywany w
brazylijskiej dzielnicy nędzy, pośród licznego rodzeństwa chłopiec stara się sprostać
brutalnej rzeczywistości. Próbuje zrozumieć potrzeby bezrobotnego ojca, współczuje
pracującej ponad siły matce i siostrom, które musiały rzucić szkołę po to, by praniem i
prasowaniem cudzych koszul zarobić na chleb. Co więcej Zeze sam ciężko pracuje i to co
najmniej na trzech posadach. Jest dzielnicowym pucybutem, sprzedawcą śpiewników i
zgodnie z rodzinną tradycją niańką młodszego rodzeństwa. W jego rodzinie dzieckiem
jest się tylko dopóki nie pojawi się na świecie kolejny brat albo siostra. W przypadku
naszego bohatera trwało to zaledwie trzy lata, a potem już trzeba było zacząć objaśniać
świat małemu Luisowi. Zeze jest dzieckiem bitym. Malec otrzymuje bolesne razy za liczne
porażki i stracone szanse dorosłych. Katem najczęściej staje się ojciec, który nie potrafi
uporać się z problemem utraty pracy.
Bity i poniżany chłopiec nie poddaje się gorzkiemu losowi, daje innym swoją miłość i z
determinacją małego bohatera próbuje ocalić w sobie dziecięcy zachwyt nad światem.
Pomaga mu w tym ogromna wyobraźnia. Nieprzeciętnie wrażliwy i inteligentny malec
stwarza sobie świat fantazji, w którym chroni się przed otaczającą go nieprzyjazną
rzeczywistością. Obdarza ludzkimi przymiotami zwierzęta i rośliny, rozmawia z
nietoperzem, dla młodszego braciszka tworzy wyimaginowane zoo, a jego najlepszym
powiernikiem staje się małe drzewko pomarańczowe, któremu zwierza się ze swych
nieszczęść oraz opowiada o dziecięcych psotach i figlach.
Ale sama wyobraźnia nie jest w stanie zaspokoić głodu miłości, dlatego Zeze docenia
każdy przejaw dobroci. Rozmowy z wujem Edmundo, troskę starszej siostry Glorii, ciepłą
dłoń nauczycielki, sympatię sprzedawcy piosenek i wreszcie przyjaźń z Portugalem, która
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choć na chwilę odmienia jego życie. Te życzliwe gesty są jak promyki słońca, które
rozjaśniają dziecięcą niedolę, sprawiają, że życie bohatera staje się lepsze, a czasem
nawet zupełnie szczęśliwe.
Dzięki rozrzuconym na kartach książki okruchom ciepła Vasconcelos unika taniego
sentymentalizmu. „Moje Drzewko Pomarańczowe” opowiada nie tylko o cierpieniu
małego dziecka. Jest to także piękna historia o tym, jak rodzi się czułość i jak nawet jej
odrobina potrafi przywrócić chęć do życia i zamienić rynsztok w skrawek nieba.
Autor nie dramatyzuje, nie przejaskrawia faktów. W prosty sposób przedstawia losy
chłopca, który żyje na granicy dwóch światów: brutalnego realizmu i ulotnej fantazji. Jego
bohater porusza się między tym co prawdziwe i nieuniknione, a tym co dobre i piękne.
„Moje Drzewko Pomarańczowe” to powieść autobiograficzna, opowiedziana już przez
dorosłego, czterdziestoośmioletniego bohatera. Dzięki wspomnieniom pisarza czytelnik
może cofnąć się w czasie i zobaczyć to, co na co dzień widział bystry i niezwykle wrażliwy
chłopiec. Vasconcelos przedstawia własną historię, która jednakże swoim scenariuszem
wydaje się przypominać losy milionów dzieci na całym świecie. Bieda, bicie, głód i
ignorancja to tylko, niektóre z długiej listy przewinień jakie mamy względem dzieci my,
dorośli. Jednak najgorszą zbrodnią z naszej strony jest chyba chroniczny brak miłości. Ile
razy zamiast ciepła, bezpieczeństwa i akceptacji dajemy najmłodszym strach, cierpienie i
samotność. Pamiętajmy, że to przede wszystkim nasza obojętność okalecza dziecięce
serca, a zgodnie z tym co myśli mały Zeze prawdziwy „Ból zaczyna się dopiero wtedy,
kiedy boli nas calutkie serce”.
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