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Henryk Wereda – założyciel i opiekun zespołu „Dzieci Papy” staje się coraz bardziej znany wśród ludzi widzących zajmujących się krzewieniem kultury muzycznej w kraju. Niewątpliwie należy do grupy wybitnych indywidualności niewidomych w Polsce. 
W październiku ubiegłego roku minęło 10 lat od założenia, a właściwie od chwili nadania muzycznemu zespołowi Henryka Weredy oficjalnej nazwy „Dzieci Papy”. Z tej okazji w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach odbyła się uroczystość z udziałem licznych nierzadko wpływowych przyjaciół zespołu, absolwentów szkoły i innych gości. Na obchody 10-lecia stawiła się również telewizja z programu „Wyzwanie”. Kamery utrwaliły występy młodzieży i szkolną wystawę. Redaktorzy poznali bliżej Henryka Weredę i wystąpili z propozycją wysunięcia jego kandydatury na człowieka roku wśród niepełnosprawnych Wielkopolski. 
Myśl ta zakiełkowała owocnie, kiedy bowiem zaczęła się akcja zbierania podpisów, listy popierające wybór Henryka Weredy posypały się lawiną z całej Polski. W rozmowie z bohaterem roku dowiedziałam się, iż fakt tak wielkiego poparcia jego kandydatury stanowił dla niego największą satysfakcję. Drugim powodem do radości okazała się wspaniała atmosfera panująca podczas obchodów 10-lecia zespołu. Absolwenci czuli się jak dawniej w swojej szkole, stanowili jedność z resztą członków zespołu. 
Kwiecień bieżącego roku przyniósł triumf popularności. Henryk Wereda został człowiekiem roku 1999 wśród niepełnosprawnych Wielkopolski. Z tej okazji wystąpił w telewizji, gdzie między innymi nazwano go sponsorem duchowym. 
Henryk od najmłodszych lat lubił małe dzieci, opiekował się nimi, rozwijał ich zdolności w zespołach lub indywidualnie na lekcjach muzyki. Potem, kiedy szły w świat, także kierował ich losami w miarę swych możliwości. Do dzisiaj patronuje wielu już dorosłym absolwentom szkoły w Owińskach. 

O Heniu Weredzie piszę z prawdziwą przyjemnością, ponieważ znam go od dziecka, a dokładnie od IV klasy szkoły podstawowej. Byłam jego nauczycielką gry na fortepianie w pierwszym roku nauki, a potem przez kilka lat uczyłam go matematyki. Była to prawdziwa przyjemność uczyć tego chłopca. Jako mały elektronik, zadawał pytania tak niezwykłe, iż wprawiał w zdumienie otoczenie i zmuszał do zaspokojenia jego ciekawości poprzez konkretne odpowiedzi. 
Henio Wereda urodził się na wsi Kadłubia koło Żar w woj. zielonogórskim, gdzie nie miał warunków rozwoju. Do szkoły dla dzieci niewidomych w Owińskach trafił po wielu poszukiwaniach, mając 8 lat. Od samego początku był ciekaw wiedzy, świata i ludzi. Z rozmarzeniem wspomina dzisiaj nieżyjącą już panią Wielgosz – nauczycielkę, która starała się zaspokoić gorące umysły uczniów klas od I do III. Niewiele później Henio tworzy swój pierwszy zespół muzyczny nazwany „Pięć Piątych”. W Owińskach był uczniem wybitnego pedagoga – Leona Gronka, nauczyciela gry na fortepianie. 
Po ukończeniu klasy VIII, Henryk podejmuje naukę w liceum masowym i jednocześnie w średniej szkole muzycznej. Obydwie szkoły kończy z wynikami tak nieprzeciętnymi, iż profesorka fortepianu sugeruje mu podjęcie studiów w wyższej szkole muzycznej w klasie fortepianu, ale on sam marzy o elektronice. Kiedy jednak zorientował się, jak trudno niewidomemu być dobrym elektronikiem, jak dużo trzeba korzystać z pomocy ludzi widzących – wycofał się z postanowienia, lecz muzykiem estradowym także nie chciał zostać. Wybrał wydział pedagogiczny w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. 
Pracę zawodową w szkole owińskiej podjął zaraz po ukończeniu szkół średnich, kontynuując jednocześnie studia muzyczne. Po ich ukończeniu mógł już pracować na pełnym etacie i pełną parą, zgodnie ze swoją aktywną naturą i twórczymi pomysłami. Dzięki tym pomysłom pojawiły się w auli szkolnej mikrofony, aparatura nagłośniająca, która w razie potrzeby znajdowała się w innych miejscach, na przykład na boisku szkolnym, przekazując muzykę wykonywaną w auli. Dzisiaj do powyższych praktyk doszedł komputer, opanowany przez Henryka w wysokim stopniu. 
Zespoły Weredy od początku zdobywały sobie powszechną popularność w okolicy i w środowisku niewidomych. Niemal regułą stały się występy w gminie, szkołach na terenie Poznania i innych instytucjach. 
Z czasem zespół Weredy włączył się do festiwali muzycznych organizowanych przez PZN w Mrągowie, Olsztynie i Poznaniu. Kiedy Związek przestał je organizować, Henryk Wereda zaczął szukać innych możliwości pokazania dorobku zespołu. W roku 1988 włączył się do festiwalu harcerskiego organizowanego w Kielcach dla młodzieży szkolnej. Zespół wówczas odniósł wielki sukces, zajmując pierwsze miejsce i zdobywając „Złotą choinkę”. Wtedy właśnie nadano zespołowi Weredy nazwę „Dzieci Papy”, ze względu na jego prawdziwie ojcowski stosunek do swoich podopiecznych. 
Występy zespołu wzbudziły tak wielkie zainteresowanie na festiwalu, a także w środowisku kieleckich mediów, iż narodził się pomysł utworzenia przy wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Krajowego Centrum Kultury Niewidomych. W porozumieniu z PZN myśl, zrodzona na festiwalu harcerskim, stała się faktem. 
Od tamtego czasu „Dzieci Papy” wyjeżdżają systematycznie na występy do KCKN w Kielcach. Uczestniczą również w innych przeglądach artystycznych i festiwalach muzycznych. Jest to okazja nie tylko pokazania zespołu i zdobycia nagród, ale przede wszystkim dowartościowania niewidomych uczniów i zintegrowania ich z młodzieżą widzącą. Efektem występów na takich imprezach, jak festiwale piosenki religijnej – „Śremsong” lub poezji śpiewanej są nie tylko satysfakcje. Na festiwalu Śremsong „Dzieci Papy” zdobyły złotą statuetkę. 
Członkowie zespołu otrzymują wyróżnienia i nagrody indywidualne. I tak na przykład Kasia Szukalska na konkursie recytatorskim w Kielcach, została laureatką w kategorii monodramu z tekstem Stanisława Machowiaka i muzyką Henryka Weredy. Otrzymała promocję na ogólnopolski konkurs recytatorski w Zgorzelcu, uzyskując wyróżnienie i nagrodę pieniężną. Konkurs w Zgorzelcu jest renomowaną imprezą krajową, istniejącą od 28 lat, znaną pod nazwą OSATJA. Kasia Szukalska, mimo że już ukończyła szkołę w Owińskach, nadal należy do „Dzieci Papy”. Podobnie jest z Karoliną Perdek, również absolwentka ośrodka w Owińskach. Jest ona studentką terapii muzycznej w Łodzi i uczennicą średniej szkoły muzycznej na wydziale wokalistyki w Poznaniu. W marcu bieżącego roku, biorąc udział w konkursie poezji śpiewanej w Kielcach, otrzymała promocję na festiwal poezji śpiewanej we Włocławku, skąd również przywiozła wyróżnienie. 
To wspaniała sprawa takie przebijanie się młodzieży niewidomej przez tłumy pełnosprawnych młodych artystów – mówi Henryk Wereda. 
Robi dla nich bardzo dużo, by startowali wśród pełnosprawnych i czerpali wzory z czołowych muzyków, śpiewaków i recytatorów. Słuchając opowiadań Henryka Weredy i ludzi mówiących o nim, myślę, iż w pełni zasługuje na miano duchowego sponsora niewidomej młodzieży. 
W pracy nieodłącznie towarzyszy mu elektronika. Mikrofony, nagrywanie kaset, nagłaśnianie występów – są systematycznie przez niego stosowane. Aparaturą ostatnio używaną jest sekwencer. Wereda uważa, iż to elektroniczne urządzenie może stanowić podwaliny dla przyszłego zawodu dla niewidomych muzyków. Siedząc w domu, można tworzyć akompaniamenty dla piosenkarzy, aranżacje, podkłady muzyczne na zamówienie. W ramach akcji „Homera” Henryk Wereda stara się o sekwencer w celu doskonalenia praktyki muzycznej. Twierdzi, iż jego posiadanie ogromnie rozszerzy możliwości w pracy z zespołem, ułatwi nagrywanie muzyki wysokiej jakości, umożliwi tworzenie własnych płyt kompaktowych. 
W pracy z dziećmi na obozach, imprezach wyjazdowych i w ośrodku w Owińskach występy zespołu nagrywane są na kasetach magnetofonowych, które młodzież otrzymuje na pamiątkę. Można je także kupić w bibliotece szkolnej. Kupują je goście, przyjaciele, absolwenci ośrodka. Zdarza się, że kasety owe wysyłane są pocztą dla chętnych nabywców. 
Zmieniły się role pomiędzy nami. Kiedyś uczyłam i rozwijałam Henia jako mojego ucznia, teraz on udziela mi wskazówek w pracy z komputerem. Jest najlepszym komputerowcem wśród niewidomych w Owińskach. Dzięki swojej aktywności i stanowczości w konsekwentnym dążeniu do postawionego celu osiągnął naprawdę dużo. Jest wzorcem dla członków swojego zespołu. Zaraża młodzież zapałem, pracowitością i uporem w dążeniu do twórczej i radosnej samorealizacji w życiu. 
Pochodnia, wrzesień 1999 
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W majowym numerze „Światełka” z 2011 roku opublikowany został ciekawy artykuł poświęcony działalności edukacyjnej ośrodka szkolnego dla niewidomych dzieci w Owińskach koło Poznania. Osiągnięcia szkoły znane są nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. Jej kierownictwo w ostatnich kilku latach zorganizowało dwie międzynarodowe konferencje poświęcone doskonaleniu systemu nauczania. Niektóre opracowania i wynalazki edukacyjne nauczycieli z Ośrodka w Owińskach, jak na przykład – mapy i rysunki wypukłe czy podręcznik znaków matematycznych – wykorzystywane są w innych szkołach. 
Do najbardziej znanych i zasłużonych pedagogów w owińskim Ośrodku należy wychowawca kilku pokoleń uczniowskich, założyciel zespołu wokalnego: „Dzieci Papy”, organizator wielu innych grup artystycznych, Człowiek Roku regionu Wielkopolskiego, wybitna osobowość i indywidualność muzyczna – mgr Henryk Wereda. 
Do szkoły w Owińskach trafił, gdy miał osiem lat, a kilkanaście lat później wrócił tam, jako nauczyciel i serdeczny opiekun dzieci. Aby opisać jego rozliczne zainteresowania i osiągnięcia zawodowe, społeczne i artystyczne nie wystarczyłoby łamów całego czasopisma, nie czuję się więc na siłach opowiedzenia o nich w krótkim artykule prasowym. Poprosiłem zatem pana Henryka, aby sam opowiedział o swoim pełnym pogody i przyjaźni życiu. Dziękując za wyrażenie zgody, przekazuję mu pióro w przeświadczeniu, że będzie to z korzyścią dla Czytelników. 

* * * 

W ośrodku szkolnym w Owińskach pracuję od 1973 roku. Przyszedłem tam jako były uczeń tej szkoły po 4 latach przerwy na liceum. Równocześnie zacząłem studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej Poznaniu. 
Uczenie muzyki interesowało mnie bardziej niż wykonawstwo. Chciałem mieć duży repertuar, ale po to, aby go grać uczniom i mieć o czym opowiadać podczas tych koncertów. Chyba dlatego pierwsze zespoły zakładałem już w siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej. 
Pierwszy zespół instrumentalny nazywał się „Herosi”, drugi – wokalny, to „Pięć piątych”. Po latach przekonałem się, że nazwa nie była przypadkowa. Byliśmy naprawdę paczką przyjaciół. Szanowaliśmy odrębność pięciu członków grupy, ale staraliśmy się być jedną całością. Zawsze zależało mi na tym, aby zespoły muzyczne, które prowadziłem, były gronem dobrych przyjaciół. Tak też się stało w zespole „Dzieci Papy”. 
Od początku mojej pracy w ośrodku w Owińskach wykonywałem różne zajęcia, bo nie było jeszcze godzin na pełen etat nauczyciela muzyki. Uczyłem brajla, matematyki, języków, miałem dyżury w czasie odrabiania zadań po południu. Lubiłem te zajęcia, bo interesowały mnie od strony pedagogicznej – jak najskuteczniej i najprzystępniej uczyć. 
W 1989 roku wygraliśmy konkurs dla zespołów muzycznych ze szkół dla niewidomych organizowany przez krakowski ośrodek. Wśród nagród, jakie otrzymaliśmy, było sfinansowanie pobytu na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Nasza 12-osobowa grupa jeszcze bardziej się zżyła na lipcowym obozie połączonym z warsztatami i konkursem w Kielcach. Mówiono, że miło na nas patrzeć, że jesteśmy jak rodzina. Nazwano nas najpierw Dziećmi Ojca, potem: „Dziećmi Papy” i już tak zostało. Byliśmy jedynym zespołem niepełnosprawnych na tym festiwalu. W kategorii: zespołów wokalnych dostaliśmy Złotą Jodłę. 
Odtąd zaczęła się nasza droga artystyczna pełna przygód. Co rok około 30 występów. Byliśmy w Holandii, Niemczech, Francji, Anglii, Rosji, Włoszech. Nasze piosenki utrwaliliśmy najpierw na kasetach, potem na 6 płytach CD, którymi członkowie zespołu chwalą się w swoich środowiskach. Pierwsza – „Widzieć muzyką” – była ukłonem w stronę instruktorów z Krajowego Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach, gdzie corocznie uczestniczyliśmy w festiwalach pod tym samym tytułem. 
Nawiasem mówiąc, właśnie od naszego pobytu w Kielcach zaczęło się zainteresowanie instruktorów tamtejszego Wojewódzkiego Domu Kultury niewidomymi artystami. Postanowili oni stworzyć w swojej placówce dział zajmujący się działalnością kulturalną niewidomych i tak powstało Kieleckie Centrum Kultury Niewidomych. 
Kolejne płyty, to: „Od wakacji do wakacji”, „Pan blisko nas”, „Gwiazdka”, „Kocha, lubi, szanuje”. Efektem kilkuletniej współpracy z kaszubskim zespołem: „Dębogórskie Kwiatki” była płyta: „Kaszubskie wakacje”. 
Płyty są częścią promocji naszego ośrodka, a dla nas także źródłem skromnych dochodów na zespołowe wydatki. W tym roku pracujemy nad siódmą płytą pt. „Śpiewają soliści”. Będzie chyba podwójna, bo do solówek każdy się garnie. 
W zespole śpiewają także absolwenci. Trudno im się rozstać z nami po opuszczeniu szkoły. Na koncertach zdobywamy nowych przyjaciół, chcących nam pomagać w różny sposób. Niektórzy po prostu zapisują się do zespołu i śpiewają. Mamy więc skrzypka z opery poznańskiej, dzieci ze szkoły podstawowej w Owińskach, a także dzieci naszych absolwentów. Bardzo nam to pochlebia, że jesteśmy zespołem integracyjnym. Prawie cały sprzęt w pracowni muzycznej, gdzie między innymi nagrywamy nasze płyty, pochodzi z nagród dla zespołu. 
Oprócz muzyki od dzieciństwa miałem drugą pasję – elektronikę. Były momenty, że ta druga pasja stawała się silniejsza. Gdy na spotkaniu maturzystów zorganizowanym przez PZN poznałem pracę niewidomych elektroników, chyba stchórzyłem. Wybrałem muzykę, jako dalszą drogę edukacji. Jednak nie zrezygnowałem z drugiej pasji. Czytanie książek, prasy, uczestnictwo w wystawach elektronicznego sprzętu muzycznego pomogło mi dalej zgłębiać tę wiedzę. 
Widząc, jak mało niewidomi posługują się słuchem podczas poruszania się w terenie, postanowiłem zebrać możliwie dużo wiadomości na ten temat i napisać coś w rodzaju poradnika dla nich, dla ich rodziców, opiekunów i wszystkich, którzy się tym interesują. Aby ugruntować wiedzę w części poradnika związanej z akustyką, udałem się do Instytutu Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z prośbą o konsultację. Temat okazał się tak frapujący, że w krótkim czasie powstał projekt opracowania metody nauki orientacji z większym niż dotąd udziałem słuchu. Przystąpiła do niego Politechnika Poznańska i – oczywiście – nasz ośrodek. Skutkiem projektu było powstanie pracowni, w której uczniowie mogą ćwiczyć słuch, poznawać dźwięki otoczenia, nie wychodząc ze szkoły, potem konfrontować doświadczenia podczas nauki orientacji w mieście. Przy naszym ośrodku powstaje też park orientacji łączący elementy tej metody z zabawą. 
Po prawie 40 latach pracy widzę, jak ważne jest dla niewidomego ucznia, aby od najmłodszych lat miał jakieś pasje, aby się im konsekwentnie i wytrwale oddawał, a nie tylko zajmował się nimi pobieżnie. Jakąkolwiek pracę będzie w przyszłości wykonywał, przydadzą się one. 
Esperanta, angielskiego i elektroniki uczyłem się zupełnie samodzielnie już od szkoły podstawowej, nie uczestnicząc w ani jednych zajęciach formalnego kursu. Myślę, że jeszcze zdążę z francuskim. 
Zainteresowania pomogły mi wykonywać wiele prac poza ośrodkiem nie zawsze związanych bezpośrednio z muzyką. Przyniosły mi znaczny dochód i wzrost pozycji w środowisku. Ludzie nie patrzą na mnie jako niewidomego, lecz na partnera w interesach, nauczyciela swoich dzieci, doradcę itd. Dlatego powierzano mi wiele funkcji, z których wybierałem te najbardziej interesujące mnie. Szedłem tam, gdzie czułem, że się jeszcze czegoś nauczę. 
Pracowałem więc jako akompaniator w szkole gimnastyki artystycznej. Prowadziłem zespoły wokalne i instrumentalne w spółdzielni niewidomych i domach kultury. Dużo mi dało wieloletnie prowadzenie zajęć rytmiki wspólnie z żoną w kilku przedszkolach. Byłem przez wiele lat instruktorem muzycznym na turnusach dla dzieci z rodzicami organizowanych przez PZN. Także na obozach muzycznych dla niewidomych z całej Polski organizowanych przez KCKN. Tam też nagrywaliśmy pamiątkowe płyty z każdego turnusu. 
Na tych obozach poznałem, jak duży jest potencjał artystyczny wśród niewidomej młodzieży w Polsce – niestety, niewykorzystany do końca. Byłem instruktorem na warsztatach i jurorem na konkursach nie tylko dla niewidomych. A w 1997 roku zostałem Człowiekiem Roku w plebiscycie telewizji poznańskiej. 
Mimo znacznego postępu w sprzęcie pomagającym niewidomym w pracy i życiu codziennym, mimo znacznie większej przychylności dla inwalidów ze strony społeczeństwa ludzi zdrowych i organizacji społecznych nie chciałbym teraz być uczniem kończącym szkołę i szukającym pracy. W tej dziedzinie niewidomi mają znacznie trudniej niż dawniej. 
Światełko, marzec 2012 

