
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 STOWARZYSZENIE
„WIDNOKRĄG”.

W bieżącym roku Stowarzyszenie „Widnokrąg” prowadziło działania służące krzewieniu kultury 
poprzez osoby niepełnosprawne. Uczestniczyło w wielu imprezach, jak festiwale, przeglądy, warsztaty 
użyczając jako wolontariuszy swoich członków. Służyliśmy radą, pomocą i organizacją wielu imprez, w miarę 
możliwości własnym nagłośnieniem. Ponadto w naszym studiu nagrań nagrywaliśmy nieodpłatnie artystów 
niepełnosprawnych. 

Oto imprezy, w których promowaliśmy kulturę osób niepełnosprawnych:
1. 21 marca 2007 – dwa koncerty integracyjne zespołu „Do czasu” w Zespole Szkół numer 1.
2. 26 kwietnia 2007 – Współorganizacja Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Ósemka” w Cieplicach (Jelenia 

Góra) – nagłośnienie i pomoc techniczna.
3. 12, 13 i 14 czerwca 2007 – Obchody Święta Muzyki. Wydanie nowej płyty zespołu „Do czasu” pt. 

„Posłuchaj bracie”.
4. 16 czerwca 2007 – Występ zespołu „Do czasu” ma Festynie Osiedla Gaj zorganizowanym przez Radę 

Osiedla i stowarzyszenie „Widnokrąg”.
5. 3-7 września 2007 – Udział w warsztatach artystycznych organizowanych w ramach Dni Polski w 

Meklemburgii Pomorza Przedniego (Niemcy). Przygotowanie i opieka artystyczna grupy wokalnej 
reprezentującej Dolny Śląsk.

6. 28-30 września 2007 – przygotowanie i opieka nad dziećmi występującymi w festiwalu „Widzieć 
muzyką” w Bytomiu Odrzańskim.

7. 22 września 2007  - koncert zespołu „Do czasu” oraz nagłośnienie całej imprezy z okazji 10-lecia 
„ARENY” – promowanie pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych w środowiskach otwartych.

8. 4-7 października 2007 – wycieczka integracyjno-krajoznawcza połączona z koncertami na trasie 
Wrocław – Gliwice – Chorzów – Kraków – Radocyna. Dwa koncerty – w szkole podstawowej w 
Gliwicach oraz w domu pomocy społecznej w Chorzowie.

9. 18-20 października 2007 – Dolnośląski Jarmark Artystyczny. Pomoc techniczna i nagłośnienie, 
prowadzenie i reżyseria koncertów, opieka nad podopiecznymi.

10. Listopad 2007 – praca z zespołem „Do czasu” mad repertuarem kolędowym
11. 13 grudnia 2007 – Koncert kolędowy przy ulicy Kasztanowej z udziałem gości z MDK Kołątaja  

(Zespół wokalny „Akord”). 
12. 18 i 19 grudnia 2007 – koncerty kolędowe z okazji Wigilii w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. 
Warto wspomnieć również, że w 2007 roku zespół „Do czasu” nagrał płytę „Posłuchaj bracie”, której 

premiera i promocja miała miejsce podczas obchodów Święta Muzyki. Promowana również była na innych 
wspominanych koncertach. Zarząd stowarzyszenia usilnie zabiegał o nową siedzibę, w której moglibyśmy 
prowadzić działalność o większym wymiarze z korzyścią dla środowiska osób niedowidzących i niewidomych. 
Władze organizacji planują wiele przedsięwzięć opartych o pozyskiwanie środków z przeróżnych projektów 
unijnych oraz PFRONnowskich. Przeprowadzono szereg działań ku pozyskaniu ludzi (fachowców od różnego 
rodzaju projektów). W najbliższej przyszłości chcemy wdrożyć w działanie projekt Akademia Sztuki dla Osób 
Niepełnosprawnych. Mamy Nadzieję, że nasza praca przyczyni się do lepszego postrzegania osób 
niepełnosprawnych, otworzy przed nimi nowe możliwości. Pozwoli zrealizować wiele przedsięwzięć służących 
rozwojowi osobowości artystycznych i funkcjonowania w normalnym środowisku. Chcemy promować działania
pod hasłem „Sztuka bez barier”.


