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Drodzy Czytelnicy!

Przez  ostatnie  trzy  miesiące  działo  się  tak  wiele  w  naszym  Stowarzyszeniu,  iż  Zespół 
Redakcyjny nie miał czasu na pracę nad kolejnym „Partnerem”. W końcu jednak się udało- 
mamy dziesiąty  już numer  naszego pisma,  w którym znajdziecie  Państwo zapis  ostatnich 
sukcesów  Stowarzyszenia  „Pogoda”:  wspaniały  udział  w  „Nocy  Muzeów”  w  Gdyni, 
niesamowite wyczyny „pogodnych” sportowców w Skórczu i Gdyni oraz dzielny (konny!) 
występ naszych członków podczas Święta Kawalerii. Relacje z tych oraz innych imprez, które 
odbyły się w okresie od kwietnia do czerwca br. z udziałem członków „Pogody”, znajdziecie 
Państwo na łamach tego „Partnera”. 
Kończymy  również  kolejny  rok  terapeutyczny-  przed  nami  wakacje  AD  2008!  Zespół 
Redakcyjny życzy Wam udanego wypoczynku,  pięknej  pogody oraz wspaniałych  wrażeń, 
którymi  (mamy taką nadzieję) podzielicie  się z  nami  po powrocie.  Zapraszamy zatem do 
lektury. Do zobaczenia wkrótce!

Zespół Redakcyjny  
Urodzinowy piknik „Pogody”

Piękna  kwietniowa  aura  oraz  urodziny  dwóch  członków  Stowarzyszenia  Osób 
Niepełnosprawnych  „Pogoda”,  stały  się  powodem  do  świetnej  zabawy  uczestników, 
pracowników oraz przyjaciół naszego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie. 
Impreza odbyła się na terenie Hotelu „Hubertus” w Rokocinie koło Starogardu Gdańskiego, 
dzięki  uprzejmości  właściciela  tego  uroczego  miejsca,  Pana  Krzysztofa  Landowskiego. 
„Hubertus” to pięknie położony kompleks hotelowo- wypoczynkowy, w którym każdy gość 
może  spędzić  noc  w  luksusowym  hotelu,  dobrze  zjeść  w  doskonałej  restauracji  oraz 
podziwiać  piękno  Kociewia  z  wysokości  końskiego  grzbietu.  Nic  też  dziwnego,  że 
Stowarzyszenie „Pogoda”, chcąc uczcić urodziny swych dwóch członków, wybrało właśnie 
Hotel „Hubertus” na miejsce imprezy. 
W dniu 23 kwietnia o godzinie 10.00 „pogodni” przybyli na miejsce pikniku, które zostało 
doskonale przygotowane przez pracowników „Hubertusa”. Na członków „Pogody” czekało 
już  pyszne  jadło  oraz  płonące  ognisko.  Jednak  swe  pierwsze  kroki  uczestnicy  imprezy 
skierowali  do stajni, gdzie stały piękne i zadbane konie. Po zapoznaniu się ze wszystkimi 
rumakami udali się do „ogródka”, gdzie miał się odbyć urodzinowy piknik.       
Imprezę  rozpoczęto  od  odśpiewania  tradycyjnego  „sto  lat”  dwóm  solenizantom:  Panu 
Krzysztofowi  Michnie-  uczestnikowi  ŚDS  oraz  Panu  Wojtkowi  Klońskiemu- 
Przewodniczącemu  „Pogody”.  Uroczyste  obchodzenie  urodzin  pracowników  oraz 
uczestników  ŚDS  w  Kleszczewie  to  już  kilkuletnia  i  bardzo  miła  tradycja.  Po  śpiewie 
przyszedł  czas na życzenia i  prezenty dla solenizantów. Prym wiodły,  tradycyjne  przy tej 
okazji  w „Pogodzie”,  czekolady  oraz  sympatyczne  laurki,  wykonane  własnoręcznie  przez 
uczestników  ŚDS.  Przewodniczący  otrzymał  również  ładny  obraz,  przedstawiający  scenę 
konnego polowania oraz perfumy i koszulkę. 
Po życzeniach i prezentach przyszedł czas na kawę oraz pyszne ciasto, przygotowane przez 
niezawodnych pracowników „Hubertusa”. 



Dobiegające  z  oddali  rżenie  koni  zapowiedziało  kolejną  atrakcję  imprezy-  przejażdżkę 
bryczkami!  W pełnej  gotowości stały już dwa konne zaprzęgi,  zapraszające do wiosennej 
wycieczki po urokliwej, kociewskiej ziemi. Miejsca powożących bryczkami zajmowali dwaj 
przystojni Panowie: Wiktor i Wojtek (również obchodzący tego dnia swoje imieniny!). Gdy 
wszyscy zajęli już miejsca, zaprzęgi ruszyły z kopyta. Droga wiodła malowniczymi leśnymi 
ostępami  oraz  ścieżkami  wśród  pól.  Kontakt  z  naturą,  piękna  aura  oraz  widok  raźno 
maszerujących koni, sprowokował wszystkich do śpiewu. I tak dwa rozśpiewane wozy, każdy 
ciągnięty przez parę koni, przebyły trasę wycieczki i wróciły do „Hubertusa”. 
Konna przejażdżka, świeże powietrze oraz słoneczna pogoda sprawiły, iż wszyscy uczestnicy 
imprezy mocno zgłodnieli. Tym chętniej skierowali się ku ognisku, przy którym za chwilę 
zaczęli piec kiełbaski. Zjedli je ze smakiem, tym bardziej, iż podano do nich surówkę oraz 
pyszny chleb ze swojskim smalcem a na deser specjalność kuchni- racuchy!  
Po spożyciu posiłku, biorący udział w pikniku zapragnęli już tylko jednego: wsiąść na konia i  
na nim pojeździć! Pracownicy „Hubertusa” (jak zawsze!) stanęli na wysokości zadania i po 
chwili  przed  oczami  uszczęśliwionych  „pogodnych”  stanęła  piękna,  siwej  maści  klacz  o 
imieniu  „Karina”.  Koń  został  ubrany  w  rząd  jeździecki  wzór  36,  którego  w  okresie  II 
Rzeczypospolitej  używała polska kawaleria.  Takie a nie  inne wyposażenie konia było  nie 
przypadkowe,  gdyż  Hotel  „Hubertus”  jest  również  siedzibą  Stowarzyszenia  im.  2  pułku 
szwoleżerów Rokitniańskich. Formacja ta, jako jedna z najznamienitszych w międzywojennej 
Polsce,  stacjonowała  w  Starogardzie  Gdańskim  w  latach  1926-  1939.  Starogardzcy 
szwoleżerowie zapisali bardzo piękną kartę w dziejach jazdy polskiej, gromiąc bolszewików 
w 1920 roku i broniąc przed hitlerowcami ziemi kociewskiej w 1939 roku. 
Kawaleryjsko  wyposażonej  „Kariny”  dosiadły  wszystkie  terapeutki  ŚDS  oraz  uczestnicy 
kleszczewskiej  placówki.  Po  prezentacji  damskiej  jazdy,  Prezesowi  „Pogody”  (również 
członkowi  Stowarzyszenia  im.  2  pułku  szwoleżerów  Rokitniańskich)   nie  pozostało  nic 
innego, jak zaprezentować się w konnym pokazie władanie szablą i lancą, które niegdyś były 
bronią polskich kawalerzystów. 
Konne popisy zakończyły tę piękną i niepowtarzalną imprezę, którą wszyscy jej uczestnicy z 
pewnością chcieliby jeszcze powtórzyć. 
Członkowie  i  przyjaciele  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”  są  bardzo 
wdzięczni  Panu  Krzysztofowi  Landowskiemu  oraz  wszystkim  pracownikom  Hotelu 
„Hubertus” za Ich gościnność, profesjonalizm, wspaniałe przygotowanie imprezy oraz moc 
wrażeń, których dzięki Nim zaznali. Mamy nadzieję, iż jeszcze nie raz będziemy się bawić w 
tym uroczym i gościnnym zakątku Kociewia, którym z całą pewnością jest Hotel „Hubertus”. 

Pogodna „Noc Muzeów”

 Noc z 17 na 18 maja była w tym roku niewątpliwie nocą wyjątkową jeśli nie magiczną. Stało 
się tak dlatego, iż w całej Europie w godzinach 19.00- 01.00, większość muzeów otworzyła 
swe drzwi dla wszystkich, którzy chcieli o tej nietypowej porze przekroczyć ich progi. 
Tradycja „Nocy Muzeów” sięga 2005 roku. Pierwsza z owych niesamowitych „Nocy” odbyła 
się we Francji a jej pomysłodawcą było francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji. Z 
roku  na  rok  coraz  więcej  europejskich  muzeów  i  innych  placówek  kultury  otwiera  swe 
podwoje  dla  coraz  większej  rzeszy  nocnych  gości.  Zwiedzanie  muzeów  odbywa  się  za 
symboliczną opłatą (w Polsce za 1 PLN) a dodatkową atrakcją „Nocy” są bardzo  ciekawe 
imprezy towarzyszące.
W tym  roku  po  raz  pierwszy w  tej  zacnej  imprezie  wzięło  udział  Stowarzyszenie  Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego. Stało się to za sprawą nawiązania 
przez  „Pogodę”  współpracy  z  Muzeum  Miasta  Gdyni  oraz  gdyńskim  Technikum 
Odzieżowym. Uzgodniono wspólnie, iż gdyńska „Noc Muzeów” rozpocznie się od pokazu 



mody,  który  zorganizują  wspólnie  Technikum  Odzieżowe  i  Stowarzyszenie  „Pogoda”. 
Planowaną prezentację podzielono na trzy części: 

 finisaż wystawy pt.” Strój współczesny z elementami kaszubskimi-  od projektu do 
realizacji”-  pokaz strojów wykonanych  przez uczniów Technikum Odzieżowego w 
Gdyni w ramach konkursu przygotowanego przez Muzeum Miasta Gdyni, 

 prezentacja kolekcji Pana Bolesława Zajączkowskiego- laureata I nagrody, 
 pokaz klasycznej i kociewskiej mody ślubnej w wykonaniu Stowarzyszenia „Pogoda”.

Występ członków SON „Pogoda” poprzedzony był kilkoma tygodniami pracy, polegającej na 
uszyciu  strojów  kociewskich  oraz  przygotowaniu  programu,  w  którym  mieli  się 
zaprezentować  uczestnicy  kleszczewskiego  Środowiskowego  Domu  Samopomocy 
(prowadzonego przez „Pogodę”).  Przez cały ten czas odbywały się próby występu,  trwały 
narady ze współorganizatorami oraz szyto i przygotowywano ślubne stroje. 
Wreszcie  nadszedł dzień występu.  Podekscytowani  czekającym ich występem,  członkowie 
„Pogody” i uczestnicy ŚDS, terapeuci oraz dwuosobowy Kociewski Zespół Folklorystyczny 
„Rodzina”,  we  wczesnych  godzinach  popołudniowych  przybyli  autokarem  pod  Muzeum 
Miasta Gdyni.  Wyładowano stroje, sprzęt muzyczny oraz wyroby uczestników ŚDS, które 
miały  być  oferowane  na  towarzyszącym  występowi  kiermaszu.  Pracownicy  Muzeum 
przygotowali dla artystów z „Pogody” garderobę, w której ci ostatni szybko się zadomowili. 
Zaraz  też  poszły w ruch lokówki,  pomadki,  kredki  do oczu,  itp.  akcesoria,  podkreślające 
piękno damskiej urody. Modelki przywdziały olśniewająco białe kreacje, zaś modele ubrali 
się  w  wytworne  garnitury,  zwieńczone  czarną  muchą.  Przygotowaniom  do  występu 
towarzyszył nieodłączny przy takiej okazji element- trema. Uczestnicy pokazu na zmianę- to 
wierzyli,  że  wszystko  się  uda,  to  w  czarnych  kolorach  widzieli  swój  występ.  Terapeuci 
zajmowali się więc przygotowaniem ich do pokazu- zarówno pod względem wizualnym jak i 
psychicznym.  Czas  przygotowań  szybko  minął  i  nadeszła  godzina  występu.  Wszyscy 
uczestnicy pokazu stanęli za szklaną ścianą muzeum- Panie modelki w bieli ślubnych kreacji 
a Panowie modele w czerni garniturów. Trzy (z ośmiu występujących) par ubrane były w 
regionalne stroje kociewskie, które swymi żywymi barwami odcinały się na tle klasycznych 
kreacji.  Całość  uzupełniały  małe  bukieciki,  trzymane  w  rękach  przez  „panny  młode”. 
Wszyscy w skupieniu  oczekiwali  na  chwilę  wejścia  na  scenę.  W gotowości  był  również 
Zespół „Rodzina”- Panowie Zbigniew i Remigiusz oraz terapeutka ŚDS- Pani Justyna. 
Punktualnie  o 19.00 wystartowała  gdyńska  „Noc Muzeów”.  Rozpoczął  ją  pokaz  mody w 
wykonaniu  uczennic  z  Technikum  Odzieżowego,  które  z  gracją  zaprezentowały  ciekawe 
kreacje, łączące w sobie współczesne trendy mody z elementami tradycji kaszubskiej. 
Po ich pokazie przyszedł czas na występ „Pogody”. Gdy zabrzmiały pierwsze takty muzyki 
Zespołu „Rodzina” oraz śpiew wokalistki, ruszyła para za parą. Wszyscy bezbłędnie posuwali 
się w takt muzyki i przemierzali trasę wybiegu. Panie z wdziękiem prezentowały swe suknie, 
zaś Panowie z elegancją prowadzili je w świetle jupiterów. Występ każdej pary był gorąco 
oklaskiwany przez liczną publiczność, która u dołu schodów podziwiała ten wspaniały pokaz. 
Po prezentacji strojów przyszedł czas na walc weselny, który zatańczono zamykając w kole 
piękną parę młodą-  ją w białej  sukni z długim trenem, jego- ubranego w strój kociewski. 
Nadszedł wreszcie czas na wielki finał: modelki i modele z „Pogody” stanęli w dwuszeregu i 
zaczęli  śpiewać wspólnie z Zespołem „Rodzina” żywą,  kociewską piosenkę,  którą szybko 
podchwyciła  również  publiczność.  Pomiędzy  „pogodnych”  artystów  weszły  modelki  z 
Technikum  Odzieżowego  tak,  że  wszyscy  razem  tańczyli  i  śpiewali,  wspierani  przez 
rozbawioną  występem  widownię.  Koniec  pokazu  zwieńczyły  wielkie  brawa  i  aplauz 
publiczności a wypowiedzi, którymi komentowano występ artystów z „Pogody”, były pełne 
uznania  i  podziwu dla  ich  odwagi,  umiejętności  i  wdzięku.  Pokaz  tak  się  spodobał  jego 
odbiorcom, iż wielce prawdopodobnym jest kolejny występ „pogodnych” artystów w Gdyni. 



PS.  Stowarzyszenie  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”  składa  serdeczne  podziękowania 
Urzędowi Gminy w Zblewie za sfinansowanie przejazdu uczestników pokazu do Gdyni oraz 
Firmie Masarskiej „Herold” ze Zblewa za dostarczenie pysznych wędlin na tę uroczystość. 
  
Olimpijczycy z „Pogody” na start!

2 czerwca br. przeszedł do historii jako dzień, w którym odbyła się I Kociewska Olimpiada 
Sportowa  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  i  Ruchową,  którą  zorganizowały  w 
Skórczu tamtejsze Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas”.
Imprezę rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której wszyscy uczestnicy udali się na stadion, 
gdzie rozegrane zostały poszczególne konkurencje Olimpiady. 
Na zawody przybyło  8  reprezentacji  z:  Gdańska,  Tczewa,  Grudziądza,  Chojnic,  Pelplina, 
Skórcza, Lalkowych i... Kleszczewa Kościerskiego!
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” wystawiło również silną reprezentację, 
która przybyła na Olimpiadę z zamiarem walki o najwyższe miejsca i najlepsze trofea, tym 
bardziej, że organizatorzy przygotowali całą gamę konkurencji tak, iż każdy mógł sprawdzić 
swe siły w dyscyplinach, w których czuł się najlepiej. 
Olimpijczycy z „Pogody” zabrali się ostro do rywalizacji. Wzięli udział w biegach na 60, 100 
i 400 metrów, ścigali się w sztafecie 4x 100 metrów, skakali w dal z rozbiegu i z miejsca, 
grali w bule, wreszcie twardo walczyli w konkursie przeciągania liny. Trzeba było widzieć 
jak  z  determinacją  walczyli  ze  swymi  konkurentami,  jak  nie  poddawali  się  w  trudnej 
sportowej rywalizacji i osiągali wspaniałe wyniki w pięknym, uczciwym i sportowym stylu. 
Trzeba było widzieć skupienie na twarzy naszych zawodników gry w bule, zapał naszych 
skoczków w dal, dynamikę naszych krótkodystansowców, ciężką i nieustępliwą walkę całej 
drużyny w przeciąganiu liny, wreszcie niezapomnianą sztafetę na 400 metrów, podczas której 
nasi sportowcy biegli z wielką ofiarnością i wolą zwycięstwa. Trzeba było wreszcie zobaczyć 
Mirka Spikowskiego, który biegł do mety sztafety dystansując rywali i wysoko dzierżąc w 
dłoni sztafetową pałeczkę, na znak swego nad nimi zwycięstwa. 
Członkom „Pogody” nie zabrakło podczas tej Olimpiady woli walki i zwycięstwa- zarówno 
Panie  sportsmenki  jak  i  Panowie  sportowcy spisali  się...  na  medal!  Reszta  uczestników i 
terapeuci  wspierali  zawodników  „Pogody”  w  czasie  Olimpiady  dopingiem  oraz 
dostarczaniem im napojów i  pożywienia.  Każdy wykonał  to  co  zrobić  powinien  a  nawet 
ponad to.
Efektem ambitnej walki całego zespołu, rywalizujących sportowców oraz ekipy  wspierającej, 
były piękne wyniki Stowarzyszenia „Pogoda” osiągnięte na Olimpiadzie:
III miejsce indywidualne Aleksandry Taberskiej w dyscyplinie „gra w bule”,
III miejsce indywidualne Ewy Ossowickiej w dyscyplinie „tor przeszkód”,
II miejsce zespołowe w dyscyplinie „przeciąganie liny”,
II miejsce zespołowe sztafety: Adam Pazda, Mariola Gila, Aleksandra Taberska i Mirosław 
Spikowski w dyscyplinie „bieg sztafetowy 4x 100 m”.
Ukoronowaniem  tych  wspaniałych  wyczynów  było  zajęcie  przez  reprezentację 
Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”  II  miejsca  w  klasyfikacji  ogólnej  i 
zdobycie pięknego pucharu. Gratulujemy „pogodnym” sportowcom wspaniałych wyników i 
dziękujemy za Ich zapał, wolę walki i piękne, sportowe emocje, których nam dostarczyli.
Dziękujemy  również  organizatorom  tej  pięknej  imprezy:  „Caritasowi”  ze  Skórcza  oraz 
tamtejszym  Warsztatom  Terapii  Zajęciowej  (kierowanym  przez  Panią  Dorotę  Dorau)  za 
zaproszenie  i  możliwość  wzięcia  udziału  w tej  bardzo potrzebnej  i  pożytecznej  imprezie. 
Mamy nadzieję, iż za rok spotkamy się na II Olimpiadzie a sportowcy z „Pogody” osiągną na 
niej jeszcze lepsze rezultaty.     



Kolejny sukces sportowców z „Pogody”

           Czerwiec br. jest wybitnie sportowym miesiącem dla członków Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego. Ledwie wrócili  oni z pięknym 
pucharem,  zdobytym  na  I  Kociewskiej  Olimpiadzie  Osób  z  Niepełnosprawnością 
Intelektualna i Ruchową a już mają za sobą kolejny bardzo udany występ sportowy. 
Stało  się  tak  za  sprawą  zaprzyjaźnionego  z  „Pogodą”  Gdyńskiego  Stowarzyszenia 
Integracyjnego „Promyk”, które zaprosiło nas do wzięcia udziału w Turnieju Sportowym dla 
Osób Niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni.
Turniej, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Promyk” i dofinansowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odbył się w dniu 12 czerwca br. pod dachem 
Hali  Lekkoatletycznej  Gdyńskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji.  Oprócz  sportowców  z 
„Pogody”,  do  rywalizacji  stanęło  siedem  ekip  reprezentujących  Trójmiasto  i  kilka 
miejscowości z terenu Województwa Pomorskiego. Organizatorzy przygotowali dwadzieścia 
konkurencji, w których swych sił miały spróbować sześcioosobowe zespoły, podzielone na 
dwie  grupy.  Wszystkie  ekipy  przybyły  w  jednolitych  strojach  sportowych,  co  doskonale 
wyróżniało każdą z nich spośród pozostałych drużyn. Nikomu też nie brakowało woli walki i 
ambicji do wygrania nagrody głównej- Pucharu Prezydenta Miasta Gdyni. 
Nic  też dziwnego,  że rywalizacja  w każdej  z  dyscyplin  była  bardzo ciężka.  Sportowcy z 
„Pogody” jak zwykle nie zawiedli i w większości konkurencji utrzymywali czołowe miejsca 
oraz wysokie noty. Walczyli (jak zawsze!) ambitnie, ofiarnie i z wielką wolą zwycięstwa. W 
skład „pogodnej” drużyny wchodzili: Magdalena Bruchmann, Mariola Gila, Michał Kloński, 
Jacek  Pawelec,  Magdalena  Pawłowska,  Mirosław  Spikowski  i  Aleksandra  Taberska.  W 
większości  zadań  sportowcy  z  „Pogody”  osiągnęli  czołowe  lokaty,  tak  więc  apetyt  na 
zwycięski puchar rósł w miarę... zaliczanych konkurencji! Niestety, utrata niewielkiej ilości 
punktów w konkurencji „strącanie kręgli” sprawiła, iż zabrakło ich w punktacji końcowej. 
Jakież było rozczarowanie naszej dzielnej drużyny, gdy po podliczeniu wszystkich punktów 
okazało  się,  iż  zajęli  oni...drugie  miejsce!  Dla  tych  ambitnych  i  dzielnych  sportowców, 
osiągnięcie tego wspaniałego wyniku nie było powodem do satysfakcji, lecz totalną porażką! 
Gdy zaś otrzymywali dyplom i nagrody, nie kryli swych łez, którymi po chwili obficie zrosili 
halową bieżnię. 
Zajęcie  przez  drużynę  z  „Pogody”  drugiego  miejsca  nagrodzono  koszem  słodyczy, 
kompletem sprzętu typu „nordic walking” oraz pamiątkowym dyplomem uznania.    
Występ  „pogodnych”  sportowców  na  gdyńskim  Turnieju  był  kolejnym  sukcesem 
Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”.  Dokonania  naszej  dzielnej  drużyny 
pokazują niezbicie,  iż  dzięki  ambicji,  woli  walki,  wierze  w sukces  i  poświęceniu,  można 
osiągać jak najlepsze wyniki.    

Pogodni kawalerzyści w akcji!

W dniach 14 i 15 czerwca br. odbyły się w Starogardzie Gdańskim uroczystości Święta „2 
pułku  szwoleżerów  Rokitniańskich”.  Przypomnijmy,  iż  ten  znamienity  pułk  kawalerii  II 
Rzeczypospolitej,  stacjonował w latach 1926- 1939 w stolicy Kociewia,  którego następnie 
dzielnie bronił podczas Wojny Obronnej Polski w 1939 roku. Na terenie Hotelu „Hubertus” w 
Rokocinie mieści się siedziba Stowarzyszenia „Szwadron Kawalerii im. 2 pułku szwoleżerów 
Rokitniańskich”,  które  uroczyste  obchody  Święta  Pułku  zorganizowało.  Członkiem 
„Szwadronu Kawalerii”  jest  również  Przewodniczący „Pogody”,  który  wziął  udział  w tej 
imprezie, reprezentując barwy starogardzkiego Pułku.  
Oprócz niego w Święcie Kawalerii  uczestniczyło jeszcze dwoje członków „Pogody”: Pani 
Dorota Spikowska i Pan Mirosław Spikowski. Występując w barwach „szwadronu krakusów 



Gdyńskich”, dowodzeni przez Pana Michała Gancarza, przybyli (konno!) ze Zblewa i wzięli 
udział  w Paradzie Kawalerii,  Mszy Świętej  oraz defiladzie,  które odbyły się w niedzielne 
przedpołudnie na starogardzkim rynku. Wszyscy następnie uczestniczyli aktywnie w Festynie 
Kawaleryjskim, który odbył się na terenie Stada Ogierów. Prezes „Pogody” wystąpił ponadto 
w pokazie musztry pododdziału kawalerii, który zaprezentowało 13 jeźdźców ze szwadronu. 
Powrót z imprezy był ciężkim sprawdzianem dla „pogodnych” kawalerzystów. O ile Prezes 
„Pogody” odwiózł swego wierzchowca do stajni transportem kołowym, to Dorota, Mirek i 
Michał  wracali  do  Zblewa  konno.  Niestety,  złapała  ich  po  drodze  potężna  ulewa. 
Asekurowani  z  samochodu  przez  Prezesa  „Pogody”,  wrócili  w końcu  cało,  zdrowo ale... 
mokro do domu. Gratulujemy pięknego występu oraz odwagi, poświęcenia i determinacji!  

Braliśmy również udział w:

 Uroczystości  otwarcia  nowego  obiektu  szkolnego  w  Zespole  Kształcenia  i 
Wychowywania w Pinczynie w dniu 10 kwietnia br.,

 Spotkaniu roboczym z przedstawicielami Gminy Zblewo: Wójtami, Przewodniczącym 
Rady Gminy oraz Kierownikiem GOPS w dniu 13 maja br.,

 7  Wojewódzkim  Jarmarku  Twórczości  Artystycznej  Środowiskowych  Domów 
Samopomocy, który odbył się w dniu 15 maja br. w Chmielnie,

 IX Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który miał miejsce w 
dniu 16 maja br. w Skarszewach,

 Szkoleniu  na  temat  uzyskiwania  środków  finansowych  z  Unii  Europejskiej,  który 
zorganizowano w dniach 26- 27 maja br. w starogardzkim Urzędzie Miasta,

 Pikniku Integracyjnym w Bartlu  Wielkim,  który w dniu 30 maja  br.  zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury z Kalisk,

 „Balu  Olimpijczyka”  zorganizowanym  w  dniu  3  czerwca  br.  w  Starogardzkim 
Centrum Kultury,

 II  Powiatowym  Turnieju  Warcabowym,  który  odbył  się  w  dniu  6  czerwca  br.  w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, 

 Szkoleniu na temat tworzenia programów grantowych, zorganizowanym w dniu 26 
czerwca w Starogardzie Gdańskim,

 II  Dniu  Godności  Osoby  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną,  który 
zorganizowaliśmy w dniu  26  czerwca  br.  na  terenie  Ogrodu  Dendrologicznego  w 
Wirtach. 

Jak widać z lektury zamieszczonych w tym „Partnerze” relacji oraz widniejącego powyżej 
zestawienia, ciekawych wydarzeń z udziałem naszego Stowarzyszenia nie brakowało w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy.  Z całą pewnością nikt z członków Stowarzyszenia „Pogoda” ani 
uczestników  naszego  ŚDS,  nie  mógł  narzekać  w  tym  czasie  na  brak  atrakcji.  Ponadto 
zdarzenia te były nie tylko bardzo atrakcyjne dla naszych uczestników ale także stały się ich 
sukcesami, których ponownie im gratulujmy i życzymy kolejnych w przyszłości!         



Post scriptum do „Nocy Muzeów” 

Poniżej  zamieszczamy dwa teksty  listów  gratulacyjnych,  które  zostały  wystosowane  przez  
Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni Panią Dagmarę Płaza- Opacką do: Wójta Gminy Zblewo  
oraz do Przewodniczącego „Pogody”, po naszym występie  w gdyńskiej „Nocy Muzeów”.  

Przewodniczący
Stowarzyszenia Osób

Niepełnosprawnych „POGODA”
Pan Wojciech Kloński   

          W imieniu wszystkich pracowników Muzeum Miasta Gdyni serdecznie dziękuję 
uczestnikom  i  pracownikom  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „POGODA”  za 
staranne  i  sprawne  przygotowanie  niepowtarzalnego  pokazu  mody  ślubnej  na  finisażu 
wystawy „Strój współczesny z elementami kaszubskimi- od projektu do realizacji” mającego 
miejsce 17 maja 2008 r. w czasie Nocy Muzeów.
Państwa  profesjonalizm  i  zaangażowanie  w  organizację  Kiermaszu  Rękodzieła  Osób 
Niepełnosprawnych i przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości w wydatny sposób 
przyczyniły się do powodzenia imprezy i stworzenia jej przyjaznej atmosfery. W czasie Nocy 
Muzeów odwiedziło nas ponad 2.250 osób.
Będąc  pod  wrażeniem  Państwa  osiągnięć  życzymy  dalszych  sukcesów  w  pracy  oraz 
kolejnych tak wspaniałych występów. Licząc na dalszą równie owocną współpracę, jeszcze 
raz dziękuję.

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
Dagmara Płaza- Opacka

Wójt Gminy Zblewo
Pan Krzysztof Trawicki 

          Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc oraz przychylność przy organizacji występu 
członków Stowarzyszenia  Osób Niepełnosprawnych „POGODA” w Kleszczewie  w czasie 
Nocy muzeów 17 maja 2008 r.  Jesteśmy wdzięczni  za wsparcie okazane Stowarzyszeniu, 
które przyczyniło się do zaprezentowania niepowtarzalnego pokazu mody ślubnej w czasie 
finisażu wystawy „Strój współczesny z elementami kaszubskimi- od projektu do realizacji”.
Występ Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „POGODA” oraz jego udział w Kiermaszu 
Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych pozwolił na stworzenie sympatycznej, niezapomnianej 
atmosfery Nocy Muzeów. Pokaz zaprezentowany przez członków Stowarzyszenia spotkał się 
z dużym aplauzem i uznaniem Gdynian oraz gości zaproszonych na imprezę.  
  

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
Dagmara Płaza- Opacka



 
            

Członkowie  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”:  Pani  Dorota  Spikowska 
oraz Pan Mirosław Spikowski defilują konno na rynku w Starogardzie Gdańskim, podczas 
Parady Kawalerii,  która towarzyszyła uroczystym obchodom Święta „2 pułku szwoleżerów 
Rokitniańskich”.  Pododdziałem  tym,  który  występuje  w  barwach  „szwadronu  krakusów 
Gdyńskich”, dowodzi Pan Michał Gancarz- sympatyk i przyjaciel „Pogody”. 14.06.2008 r.
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