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Drodzy  Czytelnicy!
Przed  Wami  szósty  numer  „Partnera”.  Znajdziecie  w nim dużo  informacji  o  działalności 
naszego Stowarzyszenia w ostatnich trzech miesiącach mijającego roku. Wiele się działo w 
tym  czasie;  raz  było  dobrze  a  raz...  inaczej!  Najważniejsze,  że  kończymy  rok  2007  z 
satysfakcją dobrze spełnionego obowiązku i planami na kolejne lata naszej działalności. 
Przed nami Święta  Bożego Narodzenia  i  Nowy 2008 Rok. Zespół  Redakcyjny „Partnera” 
życzy wszystkim pięknych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt oraz zdrowia, pomyślności i 
spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym 2008 roku.  
                                                                                                                        Zespół Redakcyjny

Szkolenie PFRON
W pięknej scenerii słonecznej polskiej jesieni, w Hotelu „Orle” na Wyspie Sobieszewskiej 
koło Gdańska, miało miejsce szkolenie, w którym udział wzięli: Kierowniczka naszego ŚDS 
oraz  Przewodniczący  Stowarzyszenia.  Przedmiotem  szkolenia,  organizowanego  przez 
Pomorski Oddział PFRON, była kolejna edycja programu „Partner”, w którym bierze udział 
również nasze Stowarzyszenie. Kurs, trwający od 8 do 9 października, był bardzo interesujący 
i  dostarczył  „dowództwu” „Pogody” wielu cennych i przydatnych informacji.  Ponadto był 
pretekstem do nawiązania nowych i sympatycznych znajomości, które zapewne przydadzą się 
w dalszej działalności naszego Stowarzyszenia.

 W kulinarnych szrankach
15  października  był  dniem,  w  którym  nasi  przyjaciele  z  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej 
„Caritas”  ze  Skórcza,  zorganizowali  „V  Wojewódzki  Konkurs  Kulinarny”.  W 
przedsięwzięciu  udział  wzięły  nasze  „gwiazdy  kulinariów”:  Madzia  Pawłowska  i  Ania 
Sommerfeld.  Dziewczyny,  mimo  ostrej  konkurencji,  stanęły  na  wysokości  zadania  i 
wywiązały się znakomicie z powierzonego im zadania. Nie dość, ze przyrządziły smakowity 
obiad, to jeszcze przywiozły nam dyplom i cenną nagrodę. Brawo dziewczyny!

Święto Patrona w Kleszczewie
W piątek  19  października  br.  odbyła  się  uroczystość  święta  patrona  w Zespole  Szkół  w 
Kleszczewie.  Wśród  zaproszonych  gości  była  również  delegacja  przedstawicieli  naszego 
Stowarzyszenia.  Obecność  członków „Pogody”  była  tym bardziej  znacząca,  iż  uczestnicy 
naszego  ŚDS  wykonali  wcześniej  prace  na  konkurs  plastyczny  poświęcony  patronowi 
kleszczewskiej  szkoły.  W  trakcie  uroczystej  akademii  wręczyliśmy  dyrektorowi  szkoły 
prezent  a  nasi  uczestnicy,  którzy  wykonali  prace  na  konkurs,  otrzymali  nagrody.  Wśród 
wyróżnionych prac były dzieła dwojga naszych uczestników: Madzi Bruchmann i Andrzejka 
Weisbrodt. Gratulujemy naszym młodym artystom!                

       



10 lecie przyjaciół z Kalisk
Tego samego dnia (19 października br.) o godzinie 10.00 w sali GOK w Kaliskach odbyła się 
uroczystość  z  okazji  10-  lecia  działalności  Grupy  Osób  Niepełnosprawnych  „Wspaniała 
Rodzinka”.  Na  zaproszenie  organizatorów  przybyła  ekipa  ze  Stowarzyszenia  Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” w składzie 9 uczestników naszego ŚDS wraz z 3 opiekunami. 
Podczas  imprezy odbyło  się  szereg  konkursów,  w których  nasi  podopieczni  brali  chętnie 
udział. Przez cały czas trwania uroczystości były sprzedawane losy z loterii. Każdy, kto kupił 
taki los brał  udział  w losowaniu głównej nagrody,  którą był  duży pluszowy miś.  Chociaż 
wygrała  go  tylko  jedna  osoba,  to  każdy  kto  kupił  los  dostał  jakiś  drobny  upominek. 
Poczęstowano  nas  także  wyśmienitym  bigosem,  który  bardzo  smakował  naszym 
„pogodowiczom”.  Tradycyjnie  już  wiedli  oni  także  prym  na  parkiecie  podczas  zabawy 
tanecznej. Impreza zakończyła się o godzinie 14.00 losowaniem głównej nagrody w loterii 
fantowej. Po zabawie wszyscy „pogodowicze” wrócili do domu naszym służbowym busem.

Jesień... kabaretem się niesie!
25  dzień  października  był  debiutem  członków  Stowarzyszenia  „Pogoda”  na  niwie 
kabaretowej.  Tego  dnia  miał  miejsce  I  Integracyjny  Przegląd  Kabaretowy  „Złota  jesień 
humorem  się  niesie”,  który  odbył  się  w  Zespole  Szkół  nr  1  w  Starogardzie  Gdańskim. 
Przedstawiciele  „Pogody”  wystąpili  w  silnym,  męskim  składzie:  Jacek  Lubiński,  Krzyś 
Paszek, Lucek Zalewski i prowadzący Wojtek Kloński. Podczas przeglądu przedstawiliśmy 
pokaz prawdziwych wojskowych zdolności w postaci: umiejętności zachowania się na polu 
walki (Krzyś), wiedzy z zakresu wojskowego rzemiosła (Lucek) oraz dowcipu militarnego 
(Jacek).  Nasz  występ  był  udany  i  podobał  się  zebranej  publiczności  a  gromkie  brawa, 
pamiątkowa statuetka oraz dyplom stanowiły namacalne tego dowody. Brawo chłopaki!  

Prezes awansuje      
W  sobotę  27  października  w  Starogardzie  Gdańskim,  przy  udziale:  Prezydenta  Miasta 
Edmunda  Stachowicza,  posła  i  byłego  Starosty  Starogardzkiego  Sławomira  Neumana, 
senatora Andrzeja Grzyba oraz dyrektora Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji  Pozarządowych z Gdańska Jerzego Boczonia,  odbyło się I Forum Organizacji 
Pozarządowych  Gminy  i  Powiatu  Starogardzkiego.  Na  Forum  zaproszono  m.  in. 
przedstawicieli „Pogody”, co już samo przez się świadczy o tym, iż nasze Stowarzyszenie 
odgrywa  niepoślednią  role  w  życiu  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie 
Powiatu Starogardzkiego. Spotkanie miało na celu konsolidację działających w powiecie i 
gminie starogardzkiej „pozarządówek” oraz wybór członków Powiatowej Rady Organizacji 
Pozarządowych. Każda z obecnych na Forum organizacji miała możliwość zaprezentowania 
swych osiągnięć. Podczas, najkrótszej w dziejach „parlamentaryzmu”, kampanii  wyborczej 
(każdy z uprawnionych do głosowania miał 30 sekund!) Prezes „Pogody” przedstawił swój 
„program wyborczy”,  który na tyle wzbudził zaufanie zebranych delegatów, iż uzyskał on 
tyle  głosów, które umożliwiły mu wejście w skład nowopowstałej  Rady. Jej  celem będzie 
koordynowanie  współpracy  organizacji  pozarządowych  z  Powiatem  i  Miastem  Starogard 
Gdański. Powodzenia Panie Prezesie! 

„Pogodna Rodzina”
Piątkowe  popołudnie  9  listopada  było  świadkiem  uroczystości  10  rocznicy  działalności 
Kociewskiego Zespołu Folklorystycznego „Rodzina” ze Zblewa, który od wielu już lat ściśle 
współpracuje z naszym Stowarzyszeniem. Członkowie „Rodziny” bardzo często akompaniują 
naszym  imprezom,  stanowiąc  ich  wokalno-  muzyczne  tło.  Nic  też  dziwnego,  iż  wśród 
zaproszonych  gości  była  również  Pani  Basia  Klońska,  która  w  imieniu  Stowarzyszenia 
„Pogoda”, odebrała z rąk twórcy „Rodziny” Pana Zbigniewa Kostki pamiątkowy dyplom i 



statuetkę.  Pani  Basia  wzajemnie  życzyła  Zespołowi  długich  i  pełnych  sukcesów  lat 
działalności w krzewieniu kociewskich muzycznych tradycji.

„Pogoda” na FATOSI                                
Uczestników naszego ŚDS nie mogło zabraknąć na jubileuszowym X Festiwalu Artystycznej 
Twórczości  Osób  Sprawnych  Inaczej,  który  odbył  się  w  dniach  15-  16  listopada  w 
starogardzkiej Hali Sportowej. Członkowie „Pogody” byli na FATOSI nie pierwszy raz- w 
zeszłym roku wystąpili na nim w krótkim programie muzyczno- wokalnym. Teraz podziwiali 
występy innych artystów, które z całą pewnością zainspirują ich do własnych prezentacji. 

„Pogoda” pomaga innym
15 listopada był również pracowitym dniem dla naszego pracownika Krystiana Stachowicza, 
który w siedzibie Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku, brał udział w obradach Komisji 
przyznającej środki finansowe w ramach programu „Sprawny dojazd”. Jest już kilkuletnią 
tradycją,  iż  przedstawiciele  Stowarzyszenia  „Pogoda”  biorą  udział  w  obradach  komisji 
PFRON, które przyznają dotacje wspierające osoby niepełnosprawne w ich rehabilitacji. 

„Pogodne” Andrzejki 
Końcówka  listopada  to  czas  zabaw  andrzejkowych.  Tym  razem,  zaproszeni  przez  WTZ 
„Caritas” ze Skórcza, zabawiliśmy się porządnie i andrzejkowo w Starogardzkim Centrum 
Kultury.  Zabawa  miała  o  tyle  wyjątkowy  charakter,  iż  wprzęgnięto  w  nią  nie  tylko 
uczestników ŚDS- ów i WTZ- ów ale również towarzyszących im terapeutów. Organizatorzy 
przygotowali  szereg dyscyplin,  w których zmierzyli  się terapeuci trzech obecnych na balu 
organizacji. Kryterium oceny był czas trwania oklasków dla każdej z występujących ekip. W 
tej trudnej i wyrównanej rywalizacji zwycięzcami okazali się terapeuci z... „Pogody”! Lecz z 
całą pewnością zwycięstwa tego nie byłoby bez aplauzu naszych wspaniałych uczestników, 
którzy po prostu zaklaskali konkurencję! Wielkie brawa dla naszych podopiecznych!  

Działamy w lokalnym środowisku 
Udziałem członków Stowarzyszenia „Pogoda” są nie tylko przyjemności ale również praca na 
rzecz lokalnej społeczności. W dniu 28 listopada Pani Basia Klońska, na zaproszenie Wójta 
Gminy  Zblewo,  wspierała  swą  wiedzą  i  doświadczeniem  spotkanie  dotyczące  strategii 
polityki społecznej tejże Gminy. Natomiast kilka dni później (04 grudnia) Przewodniczący 
„Pogody” wraz z pracownikiem Krystianem Stachowiczem, brali aktywny udział w spotkaniu 
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, którego celem było 
uzgodnienie zasad współpracy Starostwa ze sferą pozarządową działającą na jego terytorium.

Wielka Gala w Gdańsku       
 Już  nazajutrz  (05  grudnia)  przedstawiciele  „Pogody”  w  osobach:  Barbary  Klońskiej, 
Wojciecha  Klońskiego  i  Krystiana  Stachowicza,  na  zaproszenie  Regionalnego  Centrum 
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, byli obecni na ważnej i 
podniosłej uroczystości, która odbyła się w słynnym gdańskim „Dworze Artusa”. Pierwszą 
częścią imprezy była konferencja pt. „Dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”. W jej 
trakcie  wygłoszono  szereg  wykładów,  które  dostarczyły  naszym  przedstawicielom  wielu 
ciekawych  spostrzeżeń,  wniosków  a  także  informacji,  które  z  całą  pewnością  zostaną 
wykorzystane w naszej przyszłej działalności. Szczególne uznanie wśród słuchaczy wzbudził 
wykład  traktujący  o  relacjach  panujących  w  naszym  kraju  między  sferą  pozarządową  a 
samorządem terytorialnym. Dowiedzieliśmy się z niego, iż nie tyko nam tak trudno układa się 
współpraca z lokalnymi samorządowcami. Mało to pocieszające, lecz jednak zawsze troszkę 
lżej  na  sercu,  iż  nie  tylko  my  musimy  borykać  się  z  niekompetencją,  nietolerancją, 



bezdusznością a nawet pospolitą złośliwością ze strony niektórych przedstawicieli samorządu 
terytorialnego. 
Po konferencji przyszedł czas na uroczystą XIII Galę Nagrody „Bursztynowego Mieczyka”, 
podczas której wręczano te nagrody różnym organizacjom. Stowarzyszenie „Pogoda” było 
również nominowane do tego wyróżnienia. „Bursztynowego Mieczyka” nie dostaliśmy, lecz 
miło było usłyszeć z ust Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego, iż 
należymy  do  elity  najlepiej  działających  organizacji  pozarządowych  Województwa 
Pomorskiego,  bowiem  tylko  takie  organizacje  były  obecne  na  Gali.  Po  części  oficjalnej 
przyszedł czas na bankiet, podczas którego nawiązaliśmy nowe znajomości i odświeżyliśmy 
stare  kontakty.  Warto dodać,  iż  jednym z laureatów nagrody było  zaprzyjaźnione  z  nami 
Stowarzyszenie „Chata Kociewia”, z którym od dłuższego już czasu współpracujemy. Pełni 
pozytywnych wrażeń i dobrej energii, wróciliśmy późnym wieczorem do domu.                       

Wygrany przetarg i... I „Pogodna” Wigilia w Zblewie!
14  grudnia  był  Wielkim  Dniem  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”. 
Najpierw  około  południa  rozstrzygnięto  przetarg  na  usługi,  które  świadczy  nasze 
Stowarzyszenie  na  rzecz  Gminy  Zblewo  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  w 
Kleszczewie. Przetarg wygraliśmy, czym Gmina Zblewo sama przyznała, iż świadczone przez 
nas usługi są najlepsze i najtańsze. Dodajmy, iż Stowarzyszenie nasze prowadzi kleszczewski 
ŚDS od pięciu już lat i w tej działalności jesteśmy rzeczywiście najlepsi! 
Do przetargu stanęła również inna organizacja pozarządowa, której terytorium działania jest 
bardzo  odległe  od  naszej  Gminy.  Pomimo  tego  oraz  pomimo  zwyczajnej  solidarności, 
obowiązującej organizacje pozarządowe wobec siebie i nakazujące im nie wchodzenie sobie 
nawzajem  w  pole  działania,  instytucja  ta  przystąpiła  do  przetargu.  Jej  zachowanie 
pozostawiamy bez komentarza... Na marginesie sprawy przetargu należy zaznaczyć, iż więzy, 
które łączą uczestników naszego ŚDS z jego kadrą są tak silne, iż jakakolwiek gwałtowna 
zmiana groziłaby im poważnymi problemami zdrowotnymi,  które muszą również brać pod 
uwagę ci, którzy ten przetarg zorganizowali. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są 
istotami nadwrażliwymi i nie powinny być one przedmiotem a podmiotem w tej konkretnej 
sytuacji. Szereg ustaw ( o samorządzie, o polityce społecznej, o zamówieniach publicznych 
wreszcie o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego) jasno wskazują, iż są o wiele 
dogodniejsze  sposoby  rozwiązywania  takich  spraw.  Stowarzyszenie  „Pogoda”  niebawem 
wystąpi  do  lokalnego  samorządu  z  propozycjami  rozwiązania  tego  zagadnienia,  by  w 
przyszłości więcej nie narażać na szwank zdrowia naszych kochanych podopiecznych. 
Tego samego dnia w Zblewie,  znowu za sprawą Stowarzyszenia „Pogoda”,  miało miejsce 
bardzo miłe i niecodzienne wydarzenie. My, którzy od 11 lat bardzo aktywnie działamy na 
rzecz  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy  Zblewo,  zorganizowaliśmy  „Wieczór 
Wigilijny”. Niecodzienność tego wydarzenia polegała głównie na tym, iż pierwszy raz przed 
budynkiem  Urzędu  Gminy  Zblewo  zorganizowano  uroczystą  Wigilię  dla  wszystkich 
mieszkańców lokalnej społeczności.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą w zblewskim kościele odprawił ksiądz 
proboszcz Zenon Górecki. Po Mszy udano się na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
gdzie  odbyła  się  główna  część  uroczystości.  Pracownicy i  podopieczni  „Pogody”  zadbali 
uprzednio o odpowiednią oprawę spotkania. Wykonano szopkę betlejemską, przygotowano 
stoisko z wigilijnymi  potrawami oraz kiermasz z wyrobami  uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy z Kleszczewa, który prowadzi Stowarzyszenie „Pogoda”.
„Wieczór  wigilijny”  rozpoczął  życzeniami  świąteczno-  noworocznymi  ksiądz Górecki.  Po 
nim głos zabrała Pani Barbara Klońska- Kierownik ŚDS w Kleszczewie.  Życzenia złożyli 
również wszystkim obaj Wójtowie Gminy Zblewo- Krzysztof Trawicki i Artur Herold. Przy 



okazji  życzeń  nie  zabrakło  oczywiście  tradycyjnego  polskiego  opłatka,  którym  w  duchu 
serdeczności i życzliwości podzielili się wszyscy uczestnicy tego pięknego spotkania 
Po akcentach oficjalnych przyszła kolej na bogaty program artystyczny, który przygotowało 
Stowarzyszenie  „Pogoda” oraz jego przyjaciele.  Jako pierwszy wystąpił  zespół  złożony z 
uczestników ŚDS,  który  ubrany w białe,  anielskie  szaty  odśpiewał  kilka  pięknych  (także 
kociewskich!)  kolęd.  Po nim przyszedł  czas  na kolędy zaśpiewane przez chór uczennic  z 
zaprzyjaźnionego z „Pogodą” Zespołu Szkół w Pinczynie. Ponownie nad zblewskim placem 
zabrzmiały  melodie  i  słowa  pięknych  polskich  kolęd.  Przez  cały  czas  trwania  imprezy 
serwowano  wigilijne  potrawy,  które  wykonali  uczestnicy  pracowni  kulinarnej  ŚDS  oraz 
sprzedawano na kiermaszu wyroby uczestników pracowni: stolarskiej, plastycznej oraz haftu i 
szycia kleszczewskiego Domu. 
W  świątecznym  programie  zaprezentowali  się  także  artyści  z  zaprzyjaźnionej  „Kuźni 
Brackiej” ze Starogardu Gdańskiego. Podczas swego występu, przez zaproszenie widowni do 
wspólnej  zabawy,  rozśmieszyli  oni  oraz  rozgrzali  wszystkich  widzów.  Pomocny  w 
utrzymaniu  ciepłoty  ciała  był  dla  wszystkich  również  pyszny  barszcz,  którego  aromat 
uzupełniał świąteczny klimat imprezy. 
Zespół uczestników ŚDS zaprezentował się ponownie w przedstawieniu pt. „ W betlejemskiej 
stajence”. Za jego sprawą, wszyscy obecni na „Wigilii” ponownie mogli przeżyć i zobaczyć 
co  takiego  ważnego  stało  się  owej  jedynej  i  magicznej  nocy  w  Betlejem.  Wszystkie 
wspomniane występy nie byłyby tak udane, gdyby nie akompaniament wielkiego przyjaciela 
Stowarzyszenia „Pogoda”- Kociewskiego Zespołu Folklorystycznego „Rodzina” ze Zblewa, 
którym kieruje  Pan Zbigniew Kostka.  Artyści  z  „Rodziny”  zaprezentowali  się  również w 
swoim własnym świątecznym oraz kociewskim repertuarze. 
Przez cały czas trwania imprezy o bezpieczeństwo jej uczestników dbała drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze Zblewa.
„Wieczór  Wigilijny”  nie  mógł  się  obyć  bez ...  Mikołaja  oraz prezentów! Było  ich nawet 
dwóch i  tajemnicą  organizatora  imprezy jest  to,  który z  nich był  tym prawdziwym.  Obaj 
jednak dzielnie rozdawali prezenty z koszy, które z ich nadmiaru z trudem utrzymywali w 
rękach. 
Wigilijne  spotkanie  przed  budynkiem  Urzędu  Gminy  w  Zblewie  trwało  do  późnego 
popołudnia.  Jego  uczestnikom  pozostały  niezapomniane  wrażenia  i...  pomysł  na  kolejną 
Wigilię pod zblewskim Urzędem. Do zobaczenia za rok!                                 
PS- Organizator  „Wieczoru  Wigilijnego”  w  Zblewie,  Stowarzyszenie  Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda”, składa serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy swą 
pracą i sercem przyczynili się do tego, iż do niego doszło i był on tak piękny. Dziękujemy! 
                                                                                                                                              
„Pogodni” artyści na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni
Zwieńczeniem tegorocznych dokonań artystycznych uczestników naszego ŚDS, był wyjazd 
do Teatru Miejskiego w Gdyni  w dniu 17 grudnia.  Celem wyjazdu „pogodowiczów” był 
udział  w  Przeglądzie  Teatralno-  Muzycznym  „Bez  tematu”,  zorganizowanym  przez 
zaprzyjaźnione  z  nami  Gdyńskie  Stowarzyszenie  „Promyk”,  które  też  na  tą  imprezę  nas 
zaprosiło. Przybyliśmy na Przegląd w silnej, ponad dwudziestoosobowej ekipie. Zobligowani 
czasem, w ekspresowym tempie przygotowaliśmy scenerię przedstawienia i naszych aktorów. 
Wystąpili  oni  (na deskach prawdziwego teatru!)  w sztuce  pt.  „W betlejemskiej  stajence”. 
Przedstawienie  bardzo  podobało  się  zebranej  publiczności,  która  rzęsistymi  oklaskami 
nagrodziła  naszych artystów. Po występie przyszedł  dla nas czas na poczęstunek i  relaks, 
podczas  którego  obejrzeliśmy  występy  zespołów,  które  zaprezentowały  się  w  części 
muzycznej Przeglądu. Z Gdyni nie wypuszczono nas z pustymi rękami- dostaliśmy piękny 
dyplom, kosz ze słodyczami  oraz...  urządzenie do zadymiania dyskoteki!  Organizator  tym 
darem trafił w przysłowiową „10”- czyżby znał zamiłowanie naszych uczestników do tańca? 



Uczestnicy  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Kleszczewie,  prowadzonego  przez 
Stowarzyszenie  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda’,  w  trakcie  przedstawienia  pt.  „W 
betlejemskie  stajence”,  które  miało  miejsce  w  dniu  14.12.2007  roku  w Zblewie  podczas 
„Wieczoru  Wigilijnego”,  organizowanego  przez  Stowarzyszenie  „Pogoda”  dla  wszystkich 
mieszkańców Gminy Zblewo. 
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