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Kochani!

Ależ ten czas leci! Następny, piąty z kolei, numer „Partnera” wędruje do Waszych rąk. Jego 
głównym  tematem  jest  relacja  z  uroczystości  piątej  rocznicy  działalności,  prowadzonego 
przez  nasze  Stowarzyszenie,  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Kleszczewie 
Kościerskim.  Uzupełnieniem  tej  relacji  jest  program,  który  był  emitowany  w  Telewizji 
Polskiej oraz obszerny artykuł o tej imprezie, który ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” w 
dniu  19.10.br.  Zapraszając  do  lektury  nowego  „Partnera”,  Zespół  Redakcyjny  składa 
wszystkim  uczestnikom  ŚDS  oraz  członkom  i  pracownikom  SON  „Pogoda”,   najlepsze 
gratulacje  z  okazji  (naszego  wspólnego!)  jubileuszu  a  także  życzy  dalszych  lat  udanej 
działalności!
Zespół Redakcyjny  

„Anioły” z Kleszczewa mają 5 lat!

             Kolejne ciekawe wydarzenie miało miejsce w życiu naszego Stowarzyszenia, bowiem 
w ostatnich dniach września obchodziliśmy uroczyście  piątą rocznicę działalności naszego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie.
Większość z  nas  pamięta  początki  działalności  „Pogody”,  które były  bardzo trudne,  gdyż 
brakowało  wszystkiego-  siedziby,  pracowników,  funduszy  i  wielu  innych  potrzebnych  w 
takiej  działalności czynników. Lecz dzięki  ofiarności Pani Basi Klońskiej,  która przez ten 
cały początkowy czas wykonywała wszystko na swój koszt oraz dzięki wsparciu i życzliwości 
wielu ludzi dobrej woli, Stowarzyszenie nadal rozwijało swoją pożyteczną działalność. 
Wobec zwiększającej się ilości niepełnosprawnych członków „Pogody”, widocznym stała się 
konieczność posiadania przez Stowarzyszenie własnej siedziby. Przez szereg lat czyniła o to 
starania  założycielka  „Pogody”.  Wreszcie  w  2002  roku  Dyrektor  Wydziału  Polityki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Pan Władysław Kanka, wydał upragnioną 
decyzję  o  powołaniu  do  życia  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Kleszczewie. 
Budynek,  który  przeznaczono  na  siedzibę  Domu,  przekazał  naszemu  Stowarzyszeniu  w 
dzierżawę Wójt Gminy Zblewo Pan Krzysztof Trawicki. 
Tak rozpoczął  się  w życiu  Stowarzyszenia  „Pogoda” kolejny etap  działalności,  w którym 
zaczęło  ono  prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy.  Parterowy  budynek  po 
byłym przedszkolu w Kleszczewie,  stał się drugim domem członków „Pogody”.  Na mocy 
umowy z Urzędem Gminy Zblewo, SON „Pogoda” rozpoczęło świadczenie specjalistycznych 
usług na rzecz kilkudziesięciu niepełnosprawnych jej mieszkańców. 
W  Domu  powstały  pracownie,  które  uczą  swych  sprawnych  inaczej  uczestników  wielu 
przydatnych  w  codziennym  życiu  umiejętności.  Panie  pracują  wytrwale  w  pracowniach: 
plastycznej,  haftu  i  szycia  oraz  kulinarnej.  Panowie  z  zacięciem  działają  w  pracowni 
stolarskiej. Nad ich kondycją psychofizyczną czuwa pracownia rehabilitacji. 



Lecz uczestnicy Domu w Kleszczewie nie ograniczają się jedynie do jego murów. Każdego 
roku  jeżdżą  na  biwaki  i  wycieczki  w  odległe  i  ciekawe  zakątki  naszego  kraju.  Nie  ma 
tygodnia by nie brali udziału w jakimś festynie, uroczystości lub innej imprezie, na które są 
bardzo często  zapraszani.  Mobilność  uczestników ŚDS z Kleszczewa jest  możliwa  dzięki 
temu,  iż  Stowarzyszenie  „Pogoda” posiada swój własny środek lokomocji  w postaci  busa 
marki Renault Trafic. 
Pożytek z działalności „Pogody” jest bardzo duży. Nasze Stowarzyszenie, prowadząc ŚDS, 
zatrudnia w chwili obecnej 10 pracowników, zwalczając w ten sposób problem bezrobocia. 
Jako organizacja pozarządowa, staramy się sami o środki na swoją działalność, opierając się 
głównie na funduszach pozabudżetowych, takich jak: programy, granty, darowizny i składki 
członkowskie. Żadna placówka państwowa nie jest w stanie świadczyć usług, na poziomie 
reprezentowanym  przez  „Pogodę”,  za  środki  uzyskiwane  jedynie  z  budżetu!  Koszt  usług 
świadczonych  przez  „Pogodę”  jest  bez  porównania  niższy  niż  analogicznej  placówki 
państwowej, nie mówiąc już o ich poziomie. O jakości tych usług decydują rodzice, którzy 
będąc  członkami  naszego  Stowarzyszenia,  wiedzą  najlepiej  czego  trzeba  ich  sprawnym 
inaczej dzieciom. 
Niepełnosprawni  uczestnicy  ŚDS  rozwijają  się  pod  każdym  względem,  poznają  świat, 
usamodzielniają  się,  nabywają wielu nowych a potrzebnych  umiejętności,  zaś ich rodziny 
mają  dzięki  Domowi  czas  na swoje sprawy,  gdyż  nie  muszą  się  przez  tych  kilka  godzin 
zajmować swoimi sprawnymi inaczej krewnymi.
„Pogoda” prowadząc ŚDS współpracuje od lat z wieloma instytucjami i organizacjami, takimi 
jak  np.  Urząd  Gminy  w  Zblewie,  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Starostwo 
Powiatowe  w  Starogardzie  Gdańskim,  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych  oraz  Urzędy Marszałkowski  i  Wojewódzki  w Gdańsku.  Wszystkie  te 
instytucje mają jak najlepszą opinię o pracy „Pogody”, czego dowodem jest chociażby nasza 
wieloletnia z nimi współpraca. 
Dlatego,  chcąc  uczcić  minione  pięć  lat  działalności  ŚDS,  Stowarzyszenie  „Pogoda” 
zorganizowało  okolicznościowe  uroczystości.  Zapoczątkowały  je  „Dni  Otwarte”  ŚDS  w 
Kleszczewie,  które miały miejsce  w dniach 17-  21 września br.  W ramach owych „Dni” 
odwiedziło nasz Dom w Kleszczewie szereg delegacji młodzieży ze szkół z terenu gminy 
Zblewo. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem Domu oraz jego uczestnikami. Innym, 
bardzo ważnym efektem tych wizyt, stało się ich uwrażliwienie na niepełnosprawność i pełne 
zrozumienie dla niej. 
Najważniejszym  dniem  był  jednak  ten,  w  którym  odbyły  się  główne  uroczystości. 
Zapoczątkowała je msza święta, którą w zblewskim kościele koncelebrował ksiądz proboszcz 
Zenon  Górecki.  W  pięknym  kazaniu  porównał  on  uczestników  ŚDS  do  aniołów,  jego 
pracowników do dobrych aniołów- stróżów zaś cały Dom do „domu anielskiego”. Po mszy, 
pokrzepieni  dobrym  słowem  i  błogosławieństwem,  uczestnicy  uroczystości  udali  się  do 
„Karczmy pod Wygodą” w Suminie, gdzie odbyła się dalsza część imprezy.
Prezes  Stowarzyszenia  „Pogoda”  Pan  Wojciech  Kloński  przywitał  wszystkich  obecnych. 
Wśród zaproszonych gości były takie znaczące osoby, jak np. Pani Helena Bugaj- Dyrektor 
PCPR w Starogardzie Gdańskim oraz Wójtowie Gminy Zblewo- Panowie Krzysztof Trawicki 
i  Artur  Herold.  Obecni  byli  również  przedstawiciele  GOK,  GOPS  z  UG  Zblewo  oraz 
kierownictwo zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. 
Imprezę rozpoczęto szampańskim toastem i odśpiewaniem tradycyjnego „Sto lat!”, któremu 
akompaniamentu  udzielił  wielki  przyjaciel  „Pogody”-  Zespół  Muzyczny  „Rodzina”  ze 
Zblewa, kierowany przez Pana Zbigniewa Kostkę. Grupa ta towarzyszyła całej uroczystości 
od początku do końca, stanowiąc jej piękne muzyczno- wokalne tło.



„Urodzinowy”  tort  podzielili  sprawiedliwie:  Panie  Bugaj  i  Klońska  oraz  Pan  Trawicki. 
Następnie Pani Barbara Klońska, Kierownik ŚDS w Kleszczewie, przedstawiła historię jego 
powstania oraz bieżącą działalność.
Zaproszeni  goście,  oprócz  kwiatów  i  prezentów,  życzyli  uczestnikom  i  kadrze  Domu  w 
Kleszczewie dalszych wielu lat sukcesów i pomyślności w ich pracy. Do kwiatów i życzeń, 
złożonych na ręce Pani Klońskiej, dołączyli również uczestnicy Domu, jego pracownicy oraz 
rodzice, chcąc w ten sposób wyrazić jej swoją wdzięczność i szacunek.
W rewanżu, Kierownictwo ŚDS i Zarząd Stowarzyszenia „Pogoda”, wręczyli wszystkim tym, 
którzy  przez  owe  pięć  lat  wspierali  działalność  Domu,  okolicznościowe  statuetki  i 
podziękowania.  Statuetki  powstały  w  stolarni  ŚDS,  zaś  dziękczynne  laurki  w  pracowni 
plastycznej-  jedne  i  drugie  były  wytworem  rąk  uczestników  kleszczewskiego  Domu  i 
wyrażały ich wdzięczność za okazaną pomoc. 
Najlepszą  ilustracją  działalności  i  osiągnięć  naszego  Domu  w  Kleszczewie  była  kolejna 
atrakcja imprezy- prezentacja multimedialna filmu i zdjęć, przedstawiająca codzienną pracę w 
ŚDS.
Po „seansie” podano obiad a następnie rozpoczęła się część artystyczna imprezy, wykonana 
przez  uczestników  ŚDS,  przygotowanych  przez  jego  pracowników.  Zainicjował  ją  hymn 
kociewski,  który  odśpiewali  ubrani  w  regionalne  stroje  uczestnicy  ŚDS,  przy 
akompaniamencie  zespołu  „Rodzina”.  Następnie  dwie  pary  uczestników  ŚDS  zatańczyły 
taniec kociewski (w rytmie polki!), po którym przyszedł czas na gadkę kociewską Antoniego 
Górskiego pt. „Ni ma to jak u nas”. Po gadce uczestnik ŚDS Pan Krzysztof Paszek zagrał na 
ustnej harmonijce kilka utworów własnej kompozycji oraz rozśmieszył widownie szeregiem 
dowcipów. 
Temperaturę  spotkania  podniósł  występ  frontmena  „Pogody”  Pana Łukasza  Kamińskiego, 
który  w  towarzystwie  czterech  pięknych  pań,  wykonał  piosenkę  „Tylko  Ty”.  Na  tak 
przygotowany „grunt”  zaserwowano pokaz  mody egzotycznej.  Uczestnicy  ŚDS, ubrani  w 
stroje z całego niemalże świata, z gracją przemierzyli trasę wybiegu. Śmiechom i oklaskom 
końca nie było! 
Temperaturę  spotkania  skutecznie  podtrzymały  dwa  kolejne  występy  uczestników  ŚDS: 
pierwszy-  orkiestry instrumentalnej  w utworze  pt.  „Serduszko puka w rytmie  cha-  cha”  i 
drugi-  Łukasza  Kamińskiego,  śpiewającego  lepiej  od  zespołu  „Boys”  piosenkę  „Jesteś 
szalona”. 
Po tej  dawce ruchu i energii  przyszedł  czas na ucztę dla prawdziwego konesera damskiej 
gracji  i  wdzięku-  pokaz  mody  ślubnej.  Panie-  w  pięknych,  białych  sukniach,  wspaniale 
ufryzowane zaś panowie w wytwornych garniturach,  ruszyli  na wybieg.  Oni prowadzili  je 
szarmancko i z fasonem, one- szły z gracją, dumą i pięknem kobiecego wdzięku. Pokaz tak 
spodobał się widzom, iż jego uczestników wywołano do ponownego wyjścia na wybieg!
Na  zakończenie  prezentacji  osiągnięć  i  umiejętności  uczestników  naszego  ŚDS, 
przedstawiono  układ  choreograficzny  oraz  pokaz  aerobiku,  które  temperaturę  imprezy 
podniosły jeszcze bardziej.
Naturalnym zakończeniem uroczystości była zabawa taneczna, w której niepodzielny prym 
wiedli oczywiście uczestnicy naszego ŚDS z Kleszczewa. 
Zarząd SON „Pogoda” oraz Kierownictwo ŚDS w Kleszczewie dziękują z całego serca Tym 
wszystkim,  których  pomoc  i  wsparcie  umożliwiła  działalność  Domu  przez  te  pięć  lat. 
Liczymy  nadal  na  Państwa  pomoc,  wsparcie  i  życzliwość.  Do  zobaczenia  na  kolejnej 
rocznicy!    

    



Uczestnicy  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  (prowadzonego  przez  Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Pogoda) z Kleszczewa Kościerskiego śpiewają „hymn kociewski” 
podczas  uroczystości  5-  lecia  ŚDS,  która  miała  miejsce  w  „Karczmie  pod  Wygodą”  w 
Suminie  jesienią  2007  roku.  Akompaniamentu  udziela  Zespół  Muzyczno-  Wokalny 
„Rodzina” ze Zblewa.   
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