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Poezja Osieckiej nie tylko 
dla Okularników
Poezja Osieckiej nie tylko 
dla Okularników

Takich osób jest około sie-
dem procent w całej Polsce,
dlatego Fundacja Okular-
nicy im. Agnieszki Osieckiej,
obserwując obecną sytuację, 
w jakiej znalazło się życie
kulturalne w Polsce,
postanowiła nie narzekać,
tylko działać. Członków fun-
dacji martwi postępująca
subkultura hamburgerowa,
upadek poziomu mediów
publicznych i ciągły brak
środków na kulturę.

Nie mają zamiaru konkurować
z komercją, ani brać udziału
w powszechnym wyścigu
szczurów. Przeciwnie, marzą,
by stać się placówką, która
pomaga ludziom wrażliwym
i wykształconym. Fundacja
Okularnicy pragnie opiekować
się spuścizną Agnieszki
Osieckiej oraz w sposób
twórczy i konsekwentny
nawiązywać do działań swej
patronki.
Jak wiemy, Agnieszka po-

zostawiła ogromny dorobek
literacki oraz prywatne
archiwum stanowiące jed-
nocześnie rodzaj kroniki
epoki, w której żyła. W ra-
mach opieki nad spuścizną
Okularnicy zapraszają do
odwiedzania działającego
już cyfrowego Archiwum
Agnieszki Osieckiej pod
adresem: www.archiwumag-
nieszkiosieckiej.pl, gdzie
można poczytać rękopisy i
obejrzeć pamiątki poetki.
Zaś Czytelnicy, którzy sami
lubią śpiewać, mogą co roku
brać udział w organi-
zowanym przez Oku-
larników konkursie
wokalnym „Pamiętajmy o
Osieckiej”.
Zadaniem fundacji jest nie

tylko popularyzowanie jej
twórczości, ale także pro-
mowanie młodych, utalen-
towanych artystów, którym
pomaga w starcie do kariery
zawodowej.
Okularnicy wraz z nor-
weskimi przyjaciółmi, w ra-
mach projektu Aspiryna
Blues, stworzyli zespół
muzyczny Karuzela Group.
Zespół powstał w 2009 roku
z inicjatywy Jørna Simena
Øverliego i Tory Augestad,
którzy zachwycili się
piosenkami Osieckiej,
odnaleźli Fundację Okular-
nicy i namówili polskich przy-
jaciół poetki do realizacji
swego pomysłu. Wtedy też
podjęli decyzję, że utwory
przetłumaczą na norweski,
zaaranżują je na nowo,
stworzą polsko-norweski ze-
spół i zaśpiewają je w Nor-
wegii i w Polsce. Skandy-
nawia usłyszy polskie

standardy, a Polacy usłyszą
norweskie pomysły na własną
klasykę gatunku.
Efekty ich pracy będzie
można usłyszeć 27 sierpnia
podczas Elbląskich Nocy.
Festiwalu Piosenki Wartoś-

ciowej na Podzamczu. Trasa
zespołu Karuzela obejmuje
wiele miejsc na Mazurach,
które były bliskie poetce - jest
ona autorką słynnej piosenki
„Na całych jeziorach ty”.
www.karuzelagroup.com

Kto to jest Okularnik? To człowiek wrażliwy  i wykształcony, który
poszukuje dobrej literatury, ciekawej i różnorodnej muzyki, nie boi się
dłuższej rozmowy, dyskusji, a poza tym potrafi skupić się i słuchać.

Ag
ni

es
zk

a 
Os

iec
ka

 - 
zd

j. 
J.

 B
or

ko
w

sk
i

REKLAMA

Rozpoczynają obóz
taneczny w Iławie

Nauka i wypoczynek – to
czeka uczestników obozu
taneczno-szkoleniowego,
który rozpocznie się w Iła-
wie w najbliższą niedzielę. 
Tancerze będą intensywnie
pracować nad swoją kondy-
cją, doskonaleniem warsz-
tatu, choreografią oraz
ogólnym wyrazem arty-
stycznym.
— Wszystko po to, by w naj-
bliższych miesiącach mogli
odnosić sukcesy na turnie-
jach — mówi Marek Ku-

charczyk z Centrum Tańca
Promyk. — Jednak obóz to
nie tylko praca, będzie też
czas na odpoczynek. Zapla-
nowaliśmy różne atrakcje.
Będzie więc nauka jazdy
konnej, wspólne biesiado-
wanie na rancho „Windyki”,
aktywny wypoczynek nad
wodą (kajaki, łódki, rowery
wodne). Obóz potrwa do
połowy sierpnia — informu-
je Anna Kleina, rzecznik
prasowy Centrum Spotkań
Europejskich Światowid. 

O ile nie będzie padało, do
niedzieli niebo nad plażą
Srebrna Riwiera w Kadynach
pełne będzie kolorowych la-
tawców, bowiem trwa tam X
Międzynarodowy Festiwal La-
tawców Darłówko-Kadyny.
Podczas imprezy będzie
można obejrzeć największą
w Polsce latającą ośmiornicę
(33 metry długości i 8 met-
rów szerokości), ryby, rekiny
oraz turbiny. Widowiskowy
będzie także lot „generato-
ra“, bardziej przypominają-
cego wielki 8-metrowy krę-
cący się beret. 
Wśród uczestników festi-
walu zaplanowano również
zawody latawców sterowa-
nych, jak również szkole-
nia z ich pilotażu, które zo-
staną zakończone konkur-
sem. Jutro, dla pań, odbę-
dzie się konkurs latawców
rokkaku o puchar Polskie-
go Związku Sportów La-

tawcowych, który wyłoni
mistrzynię na rok 2011.
Nocą także będzie co oglą-
dać. Na sobotę zaplanowano
pokazy balonów na ogrzane
powietrze, a także pokazy

latawców ze światłami. 
Podczas trwania fetiwalu
będzie możliwość zakupu
lub zamówienia latawców
dziecięcych, akrobacyjnych
lub sportwych.  sw

Gigantyczna ośmiornica poszybuje w niebo

Latawce na plaży
w Kadynach

KRYNICA MORSKA
LETNIA SZKOŁA WOPR
I MISTRZOSTWA
RATOWNIKÓW
W najbliższy weekend na
plaży w Krynicy Morskiej
odbędzie się drugi turniej
eliminacyjny w ramach
Mistrzostw NIVEA Ra-
towników WOPR 2010.
Pierwsze konkurencje zo-
staną rozegrane w sobotę
w godz. 10-18. Podobnie
w niedzielę rywalizacja
rozpocznie się o godz. 10,
a zakończy wręczeniem
nagród (ok. godz. 17).
Turnieje eliminacyjne za-
kończą się finałem
w Ustroniu Morskim. Za-
wodnicy walczą o profes-
jonalny sprzęt ratowniczy,
stawką jest także pienięż-
na pula nagród. 
Mistrzostwom ratowni-
ków towarzyszy Letnia
Szkoła WOPR – specjal-
nie wydzielone na plaży
miejsce, w którym dzieci
i młodzież pod bacznym
okiem ratowników
WOPR poznają zasady
bezpiecznego zachowania
się w wodzie i na słońcu.
Mogą też wziąć udział
w zajęciach z udzielania
pierwszej pomocy, wyko-
nać sztuczne oddychanie,
masaż serca lub wiązać
ratownicze węzły. sw

Fot. archiwum CSE Światowid

Niebo nad Srebrną Riwierą będzie pełne latawców Fot. Piotr Kajmer


