WSPOMNIENIE O PANU ADAMIE MALINOWSKIM
Schowany za kamerą, skromny, cierpliwy, wyrozumiały, swoisty symbol naszego
miasta - był zawsze tam, gdzie działo się coś
ważnego dla mieszkańców Bartoszyc. To dzięki Jego
materiałom
filmowym
byliśmy
świadkami
wydarzeń, w których nie mogliśmy uczestniczyć
osobiście - patrzyliśmy na nie Jego oczami.
Pan Adam, od ponad 20 lat, wspierał
również działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
na
rzecz
osób
starszych
i niepełnosprawnych. Nigdy nie tłumaczył się
brakiem czasu, zawsze go dla nas znajdował.
Mogliśmy liczyć na jego doświadczenie i pomoc w
sprawach technicznych i logistycznych - nawet
w najtrudniejszych sytuacjach potrafił rozwiązać
problem i wybawić nas z kłopotów.
Pan Adam od początku był obecny przy organizacji naszego największego
przedsięwzięcia jakim był Przegląd Małych Form Artystycznych, który z czasem stał się
Bartoszyckimi Spotkaniami Artystycznymi Osób Niesamodzielnych. Corocznie uwieczniał
wysiłek sceniczny setek niesamodzielnych uczestników, nagrywał spektakle tworzone przez
osoby niepełnosprawne w ramach Integracyjnych Warsztatów Teatralnych, czy też efekty
Integracyjnych Plenerów Plastyki. Zawsze miał dla artystów ciepłe słowo, doceniał ich
starania, rozumiał i szanował tę SZTUKĘ, która zmuszona była przekraczać wiele barier
i ograniczeń.
Pan Adam spędzał z nami dwa dni w swojej symbolicznej „zielonej budce na drzewie”,
w której nagrywał występy artystyczne prezentowane w ramach Bartoszyckich Spotkań.
Pogoda w maju bywa kapryśna, zmienna i trudna do przewidzenia, jednak Pan Adam nigdy
się nie skarżył i nie narzekał, choć pewnie czasem było mu tam za gorąco, a czasem
porządnie zmarzł. Mimo wielogodzinnych niedogodności, uśmiechał się oraz doceniał trud i
starania niesamodzielnych artystów, dla których, z upływem lat, stał się również symbolem
naszego projektu.
Właśnie taki był - zawsze gotowy do pomocy, pełen szacunku dla innych i pokory
wobec losu. To zaszczyt i wielkie szczęście móc Kogoś Takiego spotkać na swojej drodze życia
i mieć szansę z Nim współpracować.
Łączymy się w smutku i bólu ze wszystkimi Najbliższymi Pana Adama.
Odszedł Wspaniały Człowiek i Przyjaciel. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
i naszych sercach.
Dziękujemy Panie Adamie za ten wspólny czas.
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