
PARTNER
„ NIC   O    NAS    -     NIC    BEZ    NAS ”

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POGODA”- NR 2 (8)- III- 2008

Kochani!

Ósmy numer „Partnera” jest wyjątkowy! Chociaż zawiera relacje z wydarzeń marcowych, to 
dociera do Was w kwietniu. Właśnie rok temu (w kwietniu) naszą „drukarnię” w Kleszczewie 
opuścił pierwszy numer „Partnera”. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie zadowoleni i dumni. 
Z zapałem działamy dalej i nie zamierzamy poprzestać na tym jubileuszu. Wiele ciekawego 
dzieje się w naszej „Pogodzie”, bierzemy udział w całej masie pięknych przedsięwzięć, które 
aż proszą się o utrwalenie na papierze i rozpropagowanie szerszemu gronu odbiorców. Cieszy 
nas też fakt, iż tematów do kolejnych numerów „Partnera” na pewno nam nie zabraknie. 
Drugi  powód  wyjątkowości  tego  numeru  to  „Wyróżnienie  Wójta  Gminy  Zblewo”,  które 
otrzymaliśmy na uroczystej I Gali Nagród Wójta Gminy Zblewo w dniu 4 kwietnia br. W 
kolejnym numerze „Partnera” znajdziecie Państwo obszerny materiał z tej uroczystości.
„Partner” numer „osiem” jest szczególny również z tego powodu, iż zamieszczamy w nim 
wiersz Jacka Pawelca. Mamy nadzieję, iż debiut ten zachęci również innych do publikowania 
swej twórczości na łamach naszego pisma.     
Zatem Drodzy Czytelnicy,  zapraszamy Was serdecznie do lektury jubileuszowego numeru 
„Partnera”,  w  którym  jak  zawsze  znajdziecie  ciekawe  informacje  z  życia  naszego 
Stowarzyszenia.  

                                                                                                                        Zespół Redakcyjny

„Pogodny” Dzień Kobiet w Zblewie

      Na całym świecie 8 marca jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. Również 
nasze  Stowarzyszenie  postanowiło  uczcić  to  ważne  dla  wszystkich  święto,  poprzez 
zorganizowanie  w  dniu  11  marca  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Zblewie  imprezy  pt. 
„Pogodny Dzień Kobiet”. Przedsięwzięcie, skierowane głównie do Pań związanych z naszym 
Stowarzyszeniem, miało również charakter spotkania integracyjnego, łączącego w zabawie 
osoby zdrowe z niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Imprezę rozpoczął Prezes „Pogody” Pan Wojtek Kloński, który przywitał gości i złożył, w 
imieniu  „brzydszej”  części  członków  naszego  Stowarzyszenia,  życzenia  dla  wszystkich 
obecnych na sali Pań. Następnie głos zabrali: Kierownik naszego Domu w Kleszczewie Pani 
Basia  Klońska  oraz  Zastępca  Wójta  Gminy  Zblewo  Pan  Artur  Herold.  Pani  Basia 
powiedziała, iż prezentowany program to owoc pracy kadry i uczestników kleszczewskiego 
ŚDS zaś Wójt Herold zapewnił, iż Gmina Zblewo w pełni popiera działalność „Pogody”. 
Część artystyczną imprezy rozpoczęła nie lada atrakcja- pokaz baletu „Jezioro łabędzie” w 
wykonaniu  zespołu...  panów terapeutów i uczestników ŚDS w Kleszczewie!  Wszyscy oni 
ubrani  w  nieskazitelnie  białe  stroje  baletowe,  kilkakrotnie  przemierzyli  z  gracją  scenę, 
prezentując  kroki  i  ruchy godne prawdziwego baletu.  Widok panów- łabędzi,  pląsających 
dostojnie  w  takt  utworu  Piotra  Czajkowskiego,  wywołał  szczególnie  u  damskiej  części 
publiczności salwy śmiechu oraz szczere łzy! 
Gdy ostatnie „ptaki” zniknęły za drzwiami garderoby,  zabrzmiały takty muzyki  i śpiew w 
wykonaniu Kociewskiego Zespołu Folklorystycznego „Rodzina”, który od lat współpracuje 



ze Stowarzyszeniem „Pogoda”. Przyjaciół z „Rodziny”,  w trakcie całej imprezy,  wspierała 
wokalnie jedna z naszych terapeutek- Pani Justyna Chrzanowska.   
Kolejną  atrakcją  uroczystości  był  pokaz  mody  ślubnej,  który  wykonali  uczestnicy 
kleszczewskiego ŚDS. Już nie po raz pierwszy Panie ubrane w białe kreacje a Panowie w 
wytworne garnitury, przemierzyli z elegancją trasę „wybiegu” prezentując się przed zebraną 
publicznością i zbierając od niej zasłużone brawa.
Po tej prezentacji przyszedł czas na pokaz mody egzotycznej. Ponownie uczestnicy ŚDS z 
Kleszczewa zaprezentowali się widowni, ubrani tym razem w stroje ze wszystkich  nieomalże 
stron  świata.  Prezentacja  miała  charakter  interaktywny,  gdyż  publiczność  w  jej  trakcie 
odgadywała (bardzo trafnie zresztą!) skąd pochodzi ubiór każdego z „modeli”. Ciekawostką 
tej prezentacji był fakt, iż gros odzieży użytej w pokazie, pochodził z prywatnej kolekcji Pani 
Barbary Klońskiej. Wykorzystano tu stroje, które nabyła ona podczas swych licznych wojaży 
po całym niemalże świecie.
Następną  częścią  imprezy  był  program kociewski,  w którym wystąpił  Zespół  „Rodzina”, 
wsparty  wokalnie  przez  grupę  artystów  z  „Pogody”.  Wszyscy  oni,  ubrani  w  tradycyjne 
kociewskie stroje, wykonali kilka wesołych ludowych piosenek w języku rodem z Kociewia. 
Członkowie „Pogody” zaprezentowali się w tym repertuarze nie po raz pierwszy, promując w 
ten sposób kulturę i tradycję Kociewia oraz swoją rodzinną Gminę Zblewo. 
Przyciemnienie świateł  na sali  zapowiedziało kolejną atrakcję  imprezy-  pokaz aerobiku w 
wykonaniu uczestniczek ŚDS, prowadzonych przez Panią Justynę z „Pogody”. Prezentacja ta 
przeszła najśmielsze oczekiwania widowni- dziewczyny ubrane w „tygrysie” stroje pokazały 
ostry i dynamiczny taniec na najwyższym poziomie. Widocznym było, jak prowadzone przez 
wytrawną  instruktorkę,  potrafią  zaprezentować  swe  umiejętności  taneczne,  energię  oraz 
pełnię kobiecego wdzięku.
Po  silnej  dawce  damskiej  urody  przyszedł  czas  na  pokaz  męskich  umiejętności, 
zaprezentowanych  w skeczu  pt.  „Do woja  marsz!”.  Przedstawili  go trzej  uczestnicy  ŚDS 
poprowadzeni przez Prezesa „Pogody”. Skecz miał formę egzaminu w trakcie, którego jego 
uczestnicy musieli popisać się swoją wiedzą z zakresu żołnierskiego rzemiosła. Każdy z nich 
(ubrany w wojskowy uniform) poddany był jakiejś próbie: jeden pokazał jak należy zachować 
się na polu walki, drugi odpowiadał na zadawane pytania a trzeci przedstawił kilka dowcipów 
traktujących  o  żołnierskim  życiu.  Wszyscy  tę  „ogniową”  próbę  zaliczyli  celująco  i  za 
przyzwoleniem publiczności, mianowani zostali żołnierzami. 
Bogaty i atrakcyjny program imprezy zakończył autorski występ Zespołu „Rodzina”, który 
umilał gościom końcową część uroczystości. 
Należy  wspomnieć,  iż  poczęstunek  serwowany  podczas  imprezy  przygotowały  Panie- 
członkowie Stowarzyszenia „Pogoda”, zaś salę na imprezę udostępnili jak zawsze gościnni 
pracownicy zblewskiego GOK. 
Wszyscy  obecni  na  „Pogodnym  Dniu  Kobiet”  byli  bardzo  zadowoleni  z  udziału  w  tej 
imprezie,  spodobała  się  ona  szczególnie  Paniom-  jej  głównym adresatkom.  O to  właśnie 
organizatorom spotkania chodziło najbardziej! 

Obradował Walny Zjazd

W dniu 27.03.2008 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków SON „Pogoda”. 
Podczas zebrania podsumowano miniony (bardzo udany zresztą) rok oraz podjęto stosowne 
uchwały.  Przedstawiono  działalność  „Pogody”,  bilans  Stowarzyszenia  oraz  udzielono 
absolutorium Zarządowi. Wytyczono też plany Stowarzyszenia na bliższą i dalsza przyszłość. 
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności SON „Pogoda” i ŚDS w 2007 roku.  



Sprawozdanie z działalności SON „Pogoda” w 2007 roku        
         Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda”, aktywnie funkcjonujące od 12 lat, 
w swej działalności w 2007 roku korzystało z finansowego wsparcia następujących instytucji: 
Pomorski Urząd Wojewódzki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim i Urząd Gminy w Zblewie. 
PUW w Gdańsku (w większości) oraz UG w Zblewie (w mniejszości) finansowały koszty 
utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wynagrodzenie części pracowników, 
PFRON opłacał zatrudnienie dwóch pracowników oraz zakup paliwa do busa służbowego, 
PCPR pokrył koszty dwóch imprez organizowanych przez Stowarzyszenie- „Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną” oraz „ Pogodny Wieczór Wigilijny”.  Ponadto 
Stowarzyszenie korzystało w swej działalności ze składek członkowskich oraz darowizn ludzi 
dobrej woli.  
Działalność  Stowarzyszenia  „Pogoda”  dotyczyła  25  dorosłych  obywateli  Gminy  Zblewo 
(niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo) będących uczestnikami, prowadzonego przez 
Stowarzyszenie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim. Były to 
osoby nie uczące się i nigdzie nie pracujące. Miejscem realizacji projektu był Środowiskowy 
Dom  Samopomocy  w  Kleszczewie  Kościerskim,  w  którym  Stowarzyszenie  „Pogoda” 
świadczyło usługi specjalistyczne na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu 
Gminy  Zblewo.  Warunki  lokalowe  Domu  to  300  m2  powierzchni  budynku,  sala  do 
rehabilitacji wraz z wyposażeniem, pięć pracowni, toalety, spiżarnia, szatnia oraz ogród. Dom 
funkcjonował przez pięć dni w tygodniu, od godziny 8.00 do godziny 16.00. 
W ramach działalności ŚDS funkcjonowały następujące pracownie terapeutyczne: kulinarna, 
plastyczna,  haftu  i  szycia,  stolarska  oraz  rehabilitacyjna.  Do  prowadzenia  pracowni 
zatrudniono pięciu terapeutów zajęciowych, absolwentów Studium Medycznego przy Szpitalu 
dla  Psychicznie  i  Nerwowo  Chorych  w  Kocborowie,  obecnie  podnoszących  swoje 
kwalifikacje  w Elbląskiej  Szkole Humanistyczno-  Ekonomicznej  na kierunku „pedagogika 
opiekuńcza”. Każdy z terapeutów pracował z pięcioma niepełnosprawnymi podopiecznymi.
Zajęcia  trwały  6  godzin  dziennie-  2  godziny  pracy  były  przeznaczone  na  prowadzenie 
dokumentacji  oraz  omawianie  spraw  związanych  z  działalnością  Środowiskowego  Domu 
Samopomocy.  Terapeuci  (wchodzący  w  skład  Zespołu  Terapeutycznego)  w  oparciu  o 
indywidualne plany terapii przygotowane przez psychologa, prowadzili zajęcia terapeutyczne, 
obserwacje  zachowań  oraz  oceniali  rozwój  i  dokonania  uczestników.  Prowadzili  również 
dzienniki zajęć, zeszyty obserwacji, karty przyjęć uczestników i wywiady. Opiekowali się też 
niepełnosprawnymi  podczas  wycieczek,  biwaków,  imprez  integracyjnych,  organizowali 
występy teatralne, muzyczno- wokalne, taneczne, gimnastyczne, konkursy i kiermasze oraz 
wystawy prac swych podopiecznych.
W trakcie swej działalności w 2007 roku, Stowarzyszenie „Pogoda” współpracowało z w/w 
instytucjami oraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi. 
W 2007 roku członkowie „Pogody” i uczestnicy ŚDS wzięli udział w wielu wydarzeniach. 
W  sierpniu  ub.  roku  wraz  z  terapeutami  byli  na  sześciodniowej  wycieczce  w  Beskidzie 
Żywieckim,  byli  także  na  trzech  pięciodniowych  biwakach:  w  Bartlu  Wielkim  (marzec), 
Borsku (maj) i  Borzechowie (czerwiec),  odwiedzili  farmę strusi  w Garczynie oraz byli  w 
starogardzkim kinie „Sokół” na filmach „Ryś” i „Dlaczego nie”. 
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z terapeutami:

• byli  na „Pikniku Rodzinnym” organizowanym przez WTZ „Caritas” ze Skórcza w 
Brodach, 

• uczestniczyli w „Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej” w Skarszewach, 
• brali udział w „Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym” w WTZ w Skórczu, 
• uczestniczyli  w  uroczystości  10-  lecia  Stowarzyszenia  „Wesoła  Rodzinka”  w 

Kaliskach,



• bawili  się na imprezie  z okazji 10- lecia  Kociewskiego Zespołu Folklorystycznego 
„Rodzina”  ze  Zblewa  (współpracującego  ze  Stowarzyszeniem  Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda”),

• 27  maja  w  Starogardzkim  Centrum  Kultury  wystąpili  na  „Integracyjnym  Pokazie 
Mody Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”,

• w listopadzie  bawili  się  wspólnie  z  WTZ Skórcz  i  WTZ „Caritas”  ze  Starogardu 
Gdańskiego na „Zabawie Andrzejkowej” w Starogardzkim Centrum Kultury, 

• w  grudniu,  na  zaproszenie  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Promyk”  z 
Gdyni, uczestniczyli w Przeglądzie Teatralno- Muzycznym „Bez tematu”, prezentując 
na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni przedstawienie pod tytułem „W Betlejemskiej 
Stajence”, które przygotowali i zagrali wspólnie z terapeutami.

W grudniu Stowarzyszenie  „Pogoda” (przed  Urzędem Gminy Zblewo)  zorganizowało  dla 
wszystkich  mieszkańców  Gminy  imprezę  pt.  „Pogodny  Wieczór  Wigilijny”.  Terapeuci  i 
podopieczni  wraz  z  Zespołem „Rodzina”  zaprezentowali  koncert  kolęd,  wystąpił  również 
chór  uczniowski  ze  Szkoły  w  Pinczynie  oraz  aktorzy  z  „Kuźni  Brackiej”  ze  Starogardu 
Gdańskiego. Przygotowano wigilijny poczęstunek, były życzenia i opłatek, Święty Mikołaj 
rozdawał  wszystkim prezenty.  Zorganizowano również  kiermasz  wyrobów pracowni  ŚDS 
oraz zadbano o piękną świąteczną dekorację. 
W ub. roku terapeuci wraz z uczestnikami przygotowali też dwie duże imprezy integracyjne: 

• w czerwcu „I Festyn Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”,
• w  październiku  uroczystość  5-  lecia  działalności  Środowiskowego  Domu 

Samopomocy w Kleszczewie, prowadzonego przez SON „Pogoda”. 
W  imprezach  uczestniczyło  po  około  150  zaproszonych  gości.  Zaprezentowano  na  nich 
bogaty  program  artystyczny,  były:  poczęstunek,  kiermasze,  konkursy,  loteria  oraz  dobra 
zabawa. W związku z obchodami 5- lecia ŚDS zorganizowano także „Dni Otwarte ŚDS”. 
Jednocześnie  prowadzono  szkolenie  pracowników  oraz  udzielano  fachowej  porady  tym, 
którzy rozpoczynali podobną do naszej działalność. 
Stowarzyszenie  „Pogoda”  prowadziło  również  „Gminny  Punkt  Informacji  dla  Osób 
Niepełnosprawnych”, który służył wszelką informacją tym, którzy jej potrzebowali. „Pogoda” 
wydawała  też  własny  biuletyn  „Partner”,  w  którym  zamieszczano  informacje  przydatne 
osobom niepełnosprawnym oraz relacje z bieżącego życia Stowarzyszenia.   
W  ramach  ubiegłorocznej  działalności,  Stowarzyszenie  „Pogoda”  zajmowało  się  również 
dowozem (z miejsc zamieszkania) uczestników ŚDS na zajęcia prowadzone w kleszczewskim 
Domu.  Bez  zorganizowanego  przez  „Pogodę”  transportu  uczestników,  działalność  Domu 
byłaby niemożliwa, ponieważ podopieczni mieszkają w bardzo odległych miejscowościach 
Gminy Zblewo, które pozbawione są często komunikacji. Nawet transport busem (należącym 
do Stowarzyszenia) jest znacznie utrudniony ze względu na bardzo zły stan dróg gruntowych, 
szczególnie  zimą.  Taki  problem  występuje  również  podczas  wiosennych  roztopów  oraz 
jesiennych  opadów.  Trasa  dowozów  w  60%  prowadzi  po  gruntowych  drogach,  bardzo 
zaniedbanych przez lokalne służby drogowe. Zaspy śnieżne zimą, błoto i kałuże wiosną oraz 
jesienią  powodują duże zużycie  paliwa oraz znacznie  pogarszają  stan techniczny pojazdu. 
Samochód przejeżdża dziennie około 260 km, przewożąc do ŚDS 25 jego uczestników.
Busa  prowadził  wykwalifikowany  kierowca,  posiadający  ukończony kurs  opiekuna  osoby 
starszej i niepełnosprawnej oraz ratownika medycznego.
Głównym celem pracy terapeutów zajęciowych było: uspołecznianie, usamodzielnianie oraz 
aktywizacja społeczno- zawodowa uczestników ŚDS. 
Przez  cały  ubiegły  rok  Stowarzyszenie  „Pogoda”  utrzymywało  bardzo  wysoki  standard 
funkcjonowania swego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie. 
Efektem tej pracy było: 



• nauczenie  niepełnosprawnych  uczestników  ŚDS  samodzielności  w  zakresie 
samoobsługi oraz poprawa ich nastroju, 

• rzadko pojawiające się u nich stany depresyjne, 
• łatwość w nawiązywaniu przez nich kontaktów z innymi, 
• podtrzymywanie nawiązanych przyjaźni, 
• chętna i wytrwała praca, 
• podniesienie ich samooceny, 
• umiejętność korzystania z telefonów komórkowych, komputerów i sprzętu AGD. 

Gdyby nie działalność Stowarzyszenia „Pogoda”:
• niepełnosprawni z terenu Gminy Zblewo pozostaliby w swych domach, 
• nie mieliby żadnego kontaktu z rówieśnikami i ośrodkami kultury, 
• pozbawieni  byliby  rehabilitacji,  szansy  na  rozwój  i  życie  w  pełnym  tego  słowa 

znaczeniu.
Głównymi celami działalności Stowarzyszenia „Pogoda” były w ubiegłym roku i są nadal: 
popularyzacja  spraw  osób  niepełnosprawnych,  podniesienie  poziomu  życia 
niepełnosprawnych mieszkańców wsi oraz poprawa poczucia ich własnej wartości.      
Mamy bardzo ambitne  plany dalszego rozwijania  naszej  działalności.  Prowadzimy zajęcia 
hipoterapii,  zaś  w  niedalekiej  przyszłości  zamierzamy  otworzyć  „Centrum  Aktywnej 
Rehabilitacji”,  którego  działalnością  chcemy  służyć  również  lokalnemu  społeczeństwu. 
Zrealizujemy  kilka  dużych  imprez,  których  głównym  celem  będzie  integracja  osób 
niepełnosprawnych  z  resztą  społeczeństwa  oraz  ich  promocja  w  lokalnym  środowisku. 
Widząc  kolejną  potrzebę  w  Gminie  Zblewo,  nosimy  się  z  zamiarem  budowy  mieszkań 
treningowych a następnie chronionych, w których będą mogły żyć samotne i starsze osoby 
niepełnosprawne. Jesteśmy zawsze otwarci na współdziałanie ze wszystkimi, którym leży na 
sercu los osób niepełnosprawnych. 

„Miłość nigdy nie przemija”- Jacek Pawelec

Piękny to dzień wiosenny, pora jest deszczowa,
my pamiętamy bo to miłość do kochanej osoby,
to życie razem nas połączyło,
miłość do Ciebie, do wiary w Boga.

Ty dla mnie piękną byłaś dziewczyną,
którą kochałem 
i chciałbym zostać z nią na stałe,
lecz ona mnie już nie kocha.

To miłość w sercach nam zawsze pozostanie,
było pogodnie, 
gdy się spotkali w ośrodku,
się zakochali i tak zostało.

Ona o nim już zapomniała i on też już o niej zapomniał.
Ale ona go bardzo kochała i jakbym jej życie całe swe oddał
Bo ona dla mnie byłaby miłością i moim skarbem na moje życie.

Kochałem Ciebie ty urocza miłości i szczerości,
piękna moja kochana dziewczyno,
nie zapominaj o mnie kochana.



Na  specjalne  życzenie  (nie  tylko  zresztą!)  piękniejszej  części  Stowarzyszenia  „Pogoda”, 
zamieszczamy  powyżej  zdjęcie  przedstawiające  wybitnych  artystów  rosyjskiego  baletu 
„Łabędzie”,  który  zaszczycił  nas  swoją  obecnością  podczas  „Pogodnego  Dnia  Kobiet” 
zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie w dniu 11.03.2008 roku w zblewskim GOK. 
Prawda, że bardzo ładne „ptaki”!?     
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