
Szanowni Czytelnicy!
W Wasze ręce oddajemy ten oto, kolejny już numer naszego magazynu, który jest egzemplarzem wyjątkowym. Jest nim dlatego,                       
iż w większości przedstawia działalność naszego Stowarzyszenia, która związana jest z realizowanym od kilku lat przez „Pogodę” unijnym 
projektem. Nazywa się on „Wind up the barriers” i jest częścią unijnego programu „South Baltic Cross- border Co- operation Programme 
2007- 2013”. Stowarzyszenie „Pogoda” realizuje ten projekt we współpracy z dwoma partnerami z Niemiec- Warsztatami Terapii 
Zajęciowej ze Stralsundu oraz Instytutem Badań Społecznych i Rozwoju Zawodowego z Neustrelitz. Współpraca z niemieckimi 
kooperantami układa się znakomicie i aż szkoda, że w tym roku się kończy. W następnym numerze naszego biuletynu przeczytacie Państwo 
sprawozdanie ze spotkania wyjazdowego w Niemczech, które będzie zwieńczeniem zrealizowanego z powodzeniem projektu. 
Przedsięwzięcie to będzie miało miejsce w końcu października br. w Stralsundzie i wezmą w nim udział osoby bezpośrednio związane             
z projektem a także zaproszeni goście z różnych instytucji oraz organizacji. Liczymy, iż wspólny wyjazd do Niemiec będzie okazją do 
nawiązania wielu kontaktów, które być może zaowocują nowymi pomysłami na realizację wspólnych kolejnych unijnych projektów. Mamy 
także nadzieję, iż niedługo spotkamy się z obecnymi i nowo poznanymi partnerami przy realizacji następnych unijnych projektów, których 
kolejna edycja wkrótce ruszy. Ale o tym wszystkim przeczytacie Państwo w kolejnym „Unijnym Partnerze”- teraz zapraszam do lektury 
aktualnego numeru. 
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„Pogoda” śpiewa i gra!

UNIJNY

Początek roku to czas aktywności, nowych pomysłów i chęci do 
działania. Nie inaczej jest z podopiecznymi prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Pogoda” Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Kleszczewie. W pierwszym miesiącu bieżącego roku wystąpili 
dwukrotnie, prezentując swoje nieprzeciętne umiejętności 
wokalno- aktorskie.

W dniu 11 styczna br. w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie odbył 
się XV Dekanalny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Uczestnicy 
„pogodnego” Domu, jak co roku, przygotowali się bardzo starannie 
do występu w tym przeglądzie, który tego roku obchodził swój 
kryształowy jubileusz. Artyści z „Pogody” wystąpili na estradzie w 
eleganckich tunikach ze wsparciem muzyki na żywo, którego 
udzielił  im na instrumencie klawiszowym utalentowany muzycznie 
podopieczny ŚDS Pan Andrzej. „Pogodni” kolędnicy zaśpiewali 
zgodnie z regulaminem trzy utwory, wśród których były dwie 
tradycyjne kolędy oraz piosenka „Last Christmas” z repertuaru 
zespołu „Wham”. Tą ostatnią artyści z Kleszczewa wykonali w 
języku angielskim, co było novum w historii ich występów. 
Ciekawym akcentem ich prezentacji, był występ podopiecznej 
„pogodnego” ŚDS Pani Heleny, która przeczytała własnoręcznie 
napisany wiersz o tematyce świątecznej. Tak profesjonalny występ 
nie uszedł uwadze zebranej publiczności, która nagrodziła go 
wielkimi brawami, zaś organizatorzy wręczyli kolędnikom z 
„Pogody” pięknie oprawiony pamiątkowy dyplom i pyszne słodycze.
Na kolejny swój występ artyści z Kleszczewa nie musieli zbyt długo 
czekać, gdyż w dniu 13 stycznia odbył się XXI Finał WOŚP, na 
którym jak co roku nie mogło ich zabraknąć. W tym roku „pogodni” 
pobili swoisty rekord, gdyż jednego dnia wystąpili w dwóch 

szkołach: w Pinczynie na terenie gminy Zblewo oraz w Piecach w 
gminie Kaliska. Poprzednie prezentacje, z którymi artyści z 
kleszczewskiego ŚDS wystąpili w obu szkołach, tak się spodobały ich 
społecznościom, iż zostali w tym roku do nich zaproszeni na finał 
orkiestry Jerzego Owsiaka. Było to nie lada wyzwaniem 
logistycznym, gdyż w krótkim czasie należało dostarczyć kilkunastu 
artystów oraz ich stroje do dwóch odległych od siebie miejsc. Ale 
wszystko się udało i podopieczni „pogodnego” ŚDS wystąpili z 
powodzeniem w obu placówkach. Wkładem artystów z Kleszczewa 
w tegoroczny Finał WOŚP była jedna z wielu prezentacji, którą mają 
w swym repertuarze a mianowicie pokaz mody egzotycznej. 
„Pogodni” jak zawsze stanęli na wysokości zdania i wystąpili jak na 
prawdziwych profesjonalistów przystało. Pokazy w ich wykonaniu 
były pełne humoru i wdzięku a widzowie mieli okazję dobrze się 
zabawić i poznać szczegóły strojów z odległych i egzotycznych stron 
świata. Nic też dziwnego, iż publiczność zebrana w obu szkołach 
bardzo żywiołowo zareagowała na dokonania modelek i modeli z 
„Pogody”, których nagrodziła gromkimi brawami i szczerym 
uśmiechem. Wszyscy uczestnicy obu tych imprez, podobnie jak cały 
nasz naród, udowodnili tej mroźnej styczniowej niedzieli, iż za 
sprawą wytrwałej pracy, dobrego humoru i niezłej zabawy można 
pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. Kadra i 
podopieczni „pogodnego” ŚDS są bardzo dumni z tego, że do zacnej 
idei przyświecającej WOŚP, mieli okazję dołożyć swoją własną małą 
cegiełkę.
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Jak gmina nie pomaga to pomoże rodzic!  
Od stycznia 2013 roku Urząd Gminy w Zblewie przestał wspierać 
finansowo Stowarzyszenie „Pogoda” w prowadzeniu ŚDS. Stało się 
to w siedemnastym roku działalności Stowarzyszenia „Pogoda” na 
terenie tejże gminy oraz w jedenastym roku prowadzenia przez 
„Pogodę” Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie, w 
którym jako jedyni dajemy wsparcie niepełnosprawnym i 
wymagającym pomocy mieszkańcom  gminy Zblewo. 
Zbulwersowało to ogromnie rodziców i opiekunów podopiecznych 
„pogodnego” ŚDS, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. 
Wobec tego, iż Urząd Gminy w Zblewie nie pomaga w żaden sposób 
swym niepełnosprawnym obywatelom, zebrali się w dniu 5 lutego 
br. w siedzibie „Pogody”. Podczas spotkania, na którym padło wiele 
gorzkich słów pod adresem władz gminy Zblewo w sprawie ich 

stosunku do osób niepełnosprawnych, rodzice i opiekunowie 
podopiecznych „pogodnego” ŚDS postanowili sami pomóc 
naszemu Stowarzyszeniu w opiece oraz terapii swych sprawnych 
inaczej pociech. Uznali, iż w tej trudnej sytuacji powinni zastąpić 
Urząd Gminy Zblewo, który całkowicie zawiódł ich oczekiwania. 
Zaczęli więc sami wspierać finansowo „Pogodę” w jej pracy na rzecz 
niepełnosprawnych obywateli tejże gminy, przez założenie 
Funduszu Pomocy. Skoro aktualne władze Urzędu Gminy w 
Zblewie, które utrzymują się za pieniądze swych obywateli, nie 
dbają w żaden sposób o dobro swych niepełnosprawnych 
mieszkańców, niechaj nie liczą na ich głosy w przyszłych wyborach 
samorządowych. Cóż, tanie oszczędności nie zawsze wychodzą na 
dobre…

Bal i występ „Pogody”

K a r n a w a ł  2 0 1 3  c z ł o n k o w i e  S t o w a r z y s z e n i a  O s ó b  
Niepełnosprawnych „Pogoda” oraz uczestnicy prowadzonego przez 
tę organizację Środowiskowego Domu Samopomocy z Kleszczewa 
Kościerskiego, postanowili pożegnać jak należy. Stowarzyszenie 
zorganizowało swój Bal Karnawałowy w tłusty czwartek 7 lutego br. 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Twardy Dół” koło 
Borzechowa. Wszyscy uczestnicy imprezy, jak na karnawałowy 
ubaw przystało, przygotowali odpowiednie stroje. Niektórzy 
przebrali się tak skutecznie, iż nie można ich było rozpoznać! Na bal 
przybyły więc: skrzaty, kot, diabełki, clown a nawet policjant, sędzia 
i… więzień! Oprawą muzyczną imprezy zajął się jak zawsze 
niezawodny i perfekcyjny DJ Andy, który znów dał prawdziwy popis 
swych wokalnych oraz muzycznych umiejętności. Dzięki niemu 
wszyscy tak świetnie się ubawili, iż jeszcze kilka dni po imprezie 
niektórzy z uczestników balu narzekali na bóle nóg. Istotnym 
elementem oraz miłym jego akcentem było doskonałe menu, 
które serwowały przesympatyczne Panie kelnerki. Paniom 
tym tak spodobała się zabawa podopiecznych ŚDS, iż 
znalazły czas na taneczne pląsy z nimi oraz mały koncert 
wokalny, który udał się im rewelacyjnie. 
Kilka dni po karnawałowych szaleństwach przyszedł czas na 
kolejną aktywność „pogodnych”. W dniu 11 lutego br. zespół 
artystów z Kleszczewskiego ŚDS wybrał się na zaproszenie do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórczu. W tamtejszym 
Domu Kultury zorganizowano Przegląd Twórczości 
Scenicznej Osób Niepełnosprawnych pt. „Cztery pory roku”. 
Podopieczni „pogodnego” ŚDS wystąpili w składzie 
kilkuosobowego zespołu, który zaprezentował się w dwóch 

odsłonach. Najpierw 
u c z e s t n i k  Ś D S  P a n  
Andrzej wystąpił solowo 
w mini recitalu, grając na 
gitarze i śpiewając utwór 
własnej kompozycji pt. 
„gwiaździsta noc”. Następnie cały zespół artystów z „Pogody” 
wystąpił w przedstawieniu pt. „Królewna Śmieszka i krasnoludki”. 
Sądząc z oklasków zebranej widowni, oba występy były udane. 
Podobnie stwierdziła Komisja Konkursowa, która zarówno występ 
solowy Pana Andrzeja jak i przedstawienie o królewnie i 
krasnoludkach nagrodziła wyróżnieniami. Wszyscy „pogodni” 
artyści otrzymali także pamiątkowe serca z ceramiki, zaś cała 
drużyna dyplom oraz cenną nagrodę rzeczową.

Zimowa wizyta gości z Niemiec w „Pogodzie”

Na przełomie lutego i marca br. do siedziby Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” w Kleszczewie Kościerskim przybyli 
sympatyczni goście z Niemiec. W grupie tej były delegacje dwóch 
partnerów, którzy wspólnie z „Pogodą” realizują unijny projekt w 
ramach programu „Bałtyk Południowy”. Wśród przybyłych były 
delegacje z: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stralsundzie, 
Instytutu Badań Społecznych i Rozwoju Zawodowego z Neustrelitz 
oraz kilku rodziców osób niepełnosprawnych. Wizyta miała 
charakter roboczy i związana była bezpośrednio z realizowanym 
projektem. Goście z Niemiec przebywali w Polsce przez trzy dni, 
które dla wszystkich partnerów były bardzo pracowite i owocne. 
Pierwszego dnia miał miejsce w siedzibie „Pogody” tzw. 
management tj. spotkanie zarządcze. Podczas niego partnerzy 
omówili  dotychczas realizowane w ramach projektu 
przedsięwzięcia, uzgodnili plany na najbliższą przyszłość oraz 
dokonali szeregu ustaleń i konsultacji na temat wzajemnej 
współpracy. Goście zostali podjęci obiadem, który przygotowali pod 
okiem terapeutek uczestnicy prowadzonego przez „Pogodę” 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracowity dzień zakończono 
uroczystą kolacją, która odbyła się w przytulnej włoskiej restauracji 
w Gdańsku.
Kolejny dzień spędzono w ruchu, gdyż zaplanowano na niego 
odwiedziny w kilku zaprzyjaźnionych z „Pogodą” ośrodkach 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą placówką, którą 
zwiedzili goście z Niemiec, była siedziba Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym w Gdańsku. Po ośrodku oprowadziła 
delegację Pani Małgorzata Rybicka- założycielka Stowarzyszenia i 
Prezes jego Zarządu. Pani Rybicka opowiedziała o funkcjonowaniu 
placówki, zaś dwie miłe terapeutki zaprezentowały gościom zajęcia 
z podopiecznymi. Pobyt w SPOA tak 
się spodobał delegacji z Niemiec, iż 
z d e c y d o w a n i e  p r z e k r o c z o n o  
przeznaczony na niego l imit 
czasowy. Spowodowane to było 
głównie licznymi pytaniami gości, 
którzy na każde z nich otrzymali 
w y c z e r p u j ą c e  o d p o w i e d z i .  
Następnym ośrodkiem, który 
odwiedzono, była siedziba Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
w Gdańsku. Tu także przyjęto 
delegację gości niezwykle gościnnie 
a Pani Joanna Cwojdzińska- Prezes 
Zarządu Koła wraz z pracownikami, 
bardzo dokładnie opowiedziała o 
p r a c y  o ś r o d k a .  N a s t ę p n i e  
oprowadzono gości po terenie 

placówki, gdzie mogli oni na żywo zobaczyć funkcjonowanie 
wszystkich pracowni gdańskiego PSOUU, co też zajęło o wiele 
więcej czasu niż planowano. Po wizytacji obu placówek, goście 
przybyli do siedziby „Pogody”, gdzie ponownie podjęli ich pysznym 
obiadem uczestnicy „pogodnego” ŚDS. Po posiłku i krótkim 
odpoczynku, przyszedł czas na wizytację siedziby „Pogody”. 
Partnerzy z Niemiec zobaczyli pracownie ŚDS oraz mieli okazję 
zapoznać się z jego uczestnikami podczas zajęć. Prelekcji o historii, 
osiągnięciach oraz dniu codziennym „pogodnego” ŚDS dokonała 
jego Kierownik Pani Barbara Klońska. Wizyta w siedzibie „Pogody” 
zakończyła się spontanicznym i sympatycznym wzajemnym 
wręczaniem sobie upominków przez szefów partnerskich 
organizacji. Padło wówczas wiele ciepłych i miłych słów, co 
świadczy o sympatii oraz więzach, które łączą wszystkich partnerów 
tego projektu. Również i ten pracowity dzień zakończono uroczystą 
kolacją, która odbyła się przy blasku świec i cieple kominka sali 
bankietowej Ośrodka Wypoczynkowego „Twardy Dół” w 
Borzechowie. 
W ostatnim dniu wizyty gości z Niemiec, zorganizowano w auli 
głównej Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, 
konferencję poświęconą wsparciu i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Ponieważ na konferencji spotkali się 
przedstawiciele Polski i Niemiec, przygotowano dwie prelekcje na 
temat wsparcia udzielanego osobom sprawnym inaczej w obu tych 
krajach. Ze strony polskiej prelegentami byli: Pan Dariusz Majorek- 
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz Pan Łucjan 
Czerniejewski z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie 
Gdańskim. Niemiecki system wsparcia osób niepełnosprawnych 
przedstawił Pan Dieter Heumer, który jest wybitnym znawcą tego 
tematu w swoim kraju. Wszyscy prelegenci bardzo dokładnie i 
profesjonalnie przedstawili informacje na temat systemu wsparcia 
udzielanego osobom sprawnym inaczej w obu krajach. Podczas tych 
wykładów okazało się, iż Starosta Starogardzki Pan Leszek Burczyk 
doskonale włada językiem niemieckim! W trakcie konferencji padło 
wiele pytań z obu stron, na które przedstawiciele Polski i Niemiec 
starali się jak najdokładniej odpowiedzieć. Zapewne spotkanie to 
dostarczyło wszystkim jego uczestnikom wielu informacji na temat 
zagadnień, których konferencja dotyczyła. Goście z Niemiec zostali 
pożegnani uroczystym obiadem, po którym serdecznie żegnani 
przez przedstawicieli „Pogody” udali się w drogę powrotną do swego 
kraju.
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Podopieczni „pogodnego” ŚDS wystąpili w składzie 
kilkuosobowego zespołu, który zaprezentował się w dwóch 

odsłonach. Najpierw 
u c z e s t n i k  Ś D S  P a n  
Andrzej wystąpił solowo 
w mini recitalu, grając na 
gitarze i śpiewając utwór 
własnej kompozycji pt. 
„gwiaździsta noc”. Następnie cały zespół artystów z „Pogody” 
wystąpił w przedstawieniu pt. „Królewna Śmieszka i krasnoludki”. 
Sądząc z oklasków zebranej widowni, oba występy były udane. 
Podobnie stwierdziła Komisja Konkursowa, która zarówno występ 
solowy Pana Andrzeja jak i przedstawienie o królewnie i 
krasnoludkach nagrodziła wyróżnieniami. Wszyscy „pogodni” 
artyści otrzymali także pamiątkowe serca z ceramiki, zaś cała 
drużyna dyplom oraz cenną nagrodę rzeczową.

Zimowa wizyta gości z Niemiec w „Pogodzie”

Na przełomie lutego i marca br. do siedziby Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” w Kleszczewie Kościerskim przybyli 
sympatyczni goście z Niemiec. W grupie tej były delegacje dwóch 
partnerów, którzy wspólnie z „Pogodą” realizują unijny projekt w 
ramach programu „Bałtyk Południowy”. Wśród przybyłych były 
delegacje z: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stralsundzie, 
Instytutu Badań Społecznych i Rozwoju Zawodowego z Neustrelitz 
oraz kilku rodziców osób niepełnosprawnych. Wizyta miała 
charakter roboczy i związana była bezpośrednio z realizowanym 
projektem. Goście z Niemiec przebywali w Polsce przez trzy dni, 
które dla wszystkich partnerów były bardzo pracowite i owocne. 
Pierwszego dnia miał miejsce w siedzibie „Pogody” tzw. 
management tj. spotkanie zarządcze. Podczas niego partnerzy 
omówili  dotychczas realizowane w ramach projektu 
przedsięwzięcia, uzgodnili plany na najbliższą przyszłość oraz 
dokonali szeregu ustaleń i konsultacji na temat wzajemnej 
współpracy. Goście zostali podjęci obiadem, który przygotowali pod 
okiem terapeutek uczestnicy prowadzonego przez „Pogodę” 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracowity dzień zakończono 
uroczystą kolacją, która odbyła się w przytulnej włoskiej restauracji 
w Gdańsku.
Kolejny dzień spędzono w ruchu, gdyż zaplanowano na niego 
odwiedziny w kilku zaprzyjaźnionych z „Pogodą” ośrodkach 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Pierwszą placówką, którą 
zwiedzili goście z Niemiec, była siedziba Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym w Gdańsku. Po ośrodku oprowadziła 
delegację Pani Małgorzata Rybicka- założycielka Stowarzyszenia i 
Prezes jego Zarządu. Pani Rybicka opowiedziała o funkcjonowaniu 
placówki, zaś dwie miłe terapeutki zaprezentowały gościom zajęcia 
z podopiecznymi. Pobyt w SPOA tak 
się spodobał delegacji z Niemiec, iż 
z d e c y d o w a n i e  p r z e k r o c z o n o  
przeznaczony na niego l imit 
czasowy. Spowodowane to było 
głównie licznymi pytaniami gości, 
którzy na każde z nich otrzymali 
w y c z e r p u j ą c e  o d p o w i e d z i .  
Następnym ośrodkiem, który 
odwiedzono, była siedziba Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
w Gdańsku. Tu także przyjęto 
delegację gości niezwykle gościnnie 
a Pani Joanna Cwojdzińska- Prezes 
Zarządu Koła wraz z pracownikami, 
bardzo dokładnie opowiedziała o 
p r a c y  o ś r o d k a .  N a s t ę p n i e  
oprowadzono gości po terenie 

placówki, gdzie mogli oni na żywo zobaczyć funkcjonowanie 
wszystkich pracowni gdańskiego PSOUU, co też zajęło o wiele 
więcej czasu niż planowano. Po wizytacji obu placówek, goście 
przybyli do siedziby „Pogody”, gdzie ponownie podjęli ich pysznym 
obiadem uczestnicy „pogodnego” ŚDS. Po posiłku i krótkim 
odpoczynku, przyszedł czas na wizytację siedziby „Pogody”. 
Partnerzy z Niemiec zobaczyli pracownie ŚDS oraz mieli okazję 
zapoznać się z jego uczestnikami podczas zajęć. Prelekcji o historii, 
osiągnięciach oraz dniu codziennym „pogodnego” ŚDS dokonała 
jego Kierownik Pani Barbara Klońska. Wizyta w siedzibie „Pogody” 
zakończyła się spontanicznym i sympatycznym wzajemnym 
wręczaniem sobie upominków przez szefów partnerskich 
organizacji. Padło wówczas wiele ciepłych i miłych słów, co 
świadczy o sympatii oraz więzach, które łączą wszystkich partnerów 
tego projektu. Również i ten pracowity dzień zakończono uroczystą 
kolacją, która odbyła się przy blasku świec i cieple kominka sali 
bankietowej Ośrodka Wypoczynkowego „Twardy Dół” w 
Borzechowie. 
W ostatnim dniu wizyty gości z Niemiec, zorganizowano w auli 
głównej Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, 
konferencję poświęconą wsparciu i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Ponieważ na konferencji spotkali się 
przedstawiciele Polski i Niemiec, przygotowano dwie prelekcje na 
temat wsparcia udzielanego osobom sprawnym inaczej w obu tych 
krajach. Ze strony polskiej prelegentami byli: Pan Dariusz Majorek- 
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz Pan Łucjan 
Czerniejewski z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie 
Gdańskim. Niemiecki system wsparcia osób niepełnosprawnych 
przedstawił Pan Dieter Heumer, który jest wybitnym znawcą tego 
tematu w swoim kraju. Wszyscy prelegenci bardzo dokładnie i 
profesjonalnie przedstawili informacje na temat systemu wsparcia 
udzielanego osobom sprawnym inaczej w obu krajach. Podczas tych 
wykładów okazało się, iż Starosta Starogardzki Pan Leszek Burczyk 
doskonale włada językiem niemieckim! W trakcie konferencji padło 
wiele pytań z obu stron, na które przedstawiciele Polski i Niemiec 
starali się jak najdokładniej odpowiedzieć. Zapewne spotkanie to 
dostarczyło wszystkim jego uczestnikom wielu informacji na temat 
zagadnień, których konferencja dotyczyła. Goście z Niemiec zostali 
pożegnani uroczystym obiadem, po którym serdecznie żegnani 
przez przedstawicieli „Pogody” udali się w drogę powrotną do swego 
kraju.



„Pogodne” festyny dla mieszkańców Kleszczewa
Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku wiosną oraz 
latem Stowarzyszenie „Pogoda” zorganizowało wiele festynów dla 
mieszkańców wsi Kleszczewo, w której mamy swą siedzibę oraz 
prowadzimy ŚDS. Imprezy te miały na celu zorganizowanie czasu 
wolnego społeczności Kleszczewa, w którym nie ma żadnej świetlicy 
ani innego miejsca kultury i rozrywki. W trakcie tych festynów 

zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci, które dzięki temu miały 
okazję  zwyczajnie  s ię  wyszaleć ,  zaś  rodzice  dz iec i  
niepełnosprawnych mogli zasięgnąć fachowej porady w sprawie ich 
rehabilitacji u Kierownika ŚDS Pani Barbary Klońskiej.

Odszedł Kacper…
W dniu 27 czerwca br. dotarła do nas bardzo smutna wiadomość: po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas na zawsze uczestnik 
naszego ŚDS Kacper Rietzel…  Kacper cierpiał na chorobę, która niestety postępowała nieubłaganie. Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedyś to 
nastąpi ale nie przypuszczaliśmy, że tak szybko… Kacper był dzielny do końca, walcząc z całych sił i nie poddając się w tej jakże 
nierównej walce. I takim Go zapamiętamy na zawsze… 

Zakończenie roku terapeutycznego 2012/2013
W końcu czerwca, jak co roku, zorganizowaliśmy uroczyste 
podsumowanie kolejnego już roku terapeutycznego. W dniu 28 
tegoż miesiąca spotkaliśmy się w naszym ośrodku, gdzie najpierw 
odbył się egzamin uczestników, którzy uczęszczają do 
poszczególnych pracowni „pogodnego” ŚDS. Gdy wszyscy przeszli 
go pozytywnie, nadszedł czas na gratulacje dla nich oraz 

podziękowania dla pracowników Domu. Padło wówczas wiele 
ciepłych słów od wszystkich pod adresem… wszystkich! Były też 
kwiaty, prezenty, dyplomy, był również grill, dobre jedzonko pod 
parasolami, gry i zabawy oraz tradycyjna już w „Pogodzie” 
dyskoteka, którą poprowadził nasz wspaniały DJ Andy. A po 
uroczystości nastały… wakacje!!!

Letnia wizyta gości z Niemiec w „Pogodzie”
W dniach 24- 25 czerwca br.  Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego gościło 
sympatycznych przyjaciół z Niemiec, którzy po raz kolejny 
odwiedzili nasz kraj w ramach realizowanego przez „Pogodę” 
unijnego projektu „Wind up the barriers” w ramach programu 
„Bałtyk Południowy”.
W słoneczny poniedziałkowy poranek przedstawiciele partnerów 
projektu spotkali się pod hotelem „Mercure” w Gdańsku, skąd udali 
się na wycieczkę po zabytkowym centrum tego pięknego miasta. 
Zwiedzono nabrzeże nad Motławą, Długi Targ, Stare Miasto, 
Kościół Mariacki, marinę żeglarską oraz budynek słynnej z 
heroicznej obrony w 1939 roku Poczty Polskiej. Następnie 
uczestnicy wycieczki wybrali się na zwiedzenie kolejnego miejsca, 
które znane jest z bezprzykładnego męstwa Żołnierza Polskiego w 
1939 roku- półwyspu Westerplatte. Niczym uczestnicy programu 
„Top Gear”, wycieczkowicze z „Pogody” oraz ich niemieccy 
partnerzy, wybrali się w to miejsce innymi środkami lokomocji, 

mając zamiar spotkać się u celu podróży. Niemcy jako środek 
transportu wybrali statek wycieczkowy, zaś Polacy autokar. 
Niestety, udany finał w stylu programu „Top Gear” nie wypalił! 
Turyści z „Pogody” bezbłędnie trafili na teren Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej Westerplatte, którą z zainteresowaniem też zwiedzili. 
Ponadto miejscowy przewodnik dogłębnie zapoznał ich z jakże 
ciekawą historią tego ważnego dla naszego narodu skrawka polskiej 
ziemi. Natomiast Niemcom kolejny desant z morza na Westerplatte 
kompletnie się nie udał, gdyż… ich statek po prostu tam nie 
zacumował!
Wtorkowy poranek powitał uczestników spotkania iście „brytyjską” 
pogodą- zimnem, wiatrem i deszczem. Jednakże nie zrażeni tym 
partnerzy projektu udali się na kolejną wspólną wyprawę, której 
celem była pokrzyżacka warownia w Malborku. Po zamku 
oprowadził ich sympatyczny przewodnik Pan Sławek, który bardzo 
dokładnie przedstawił dzieje tej jakże znaczącej dla dziejów Europy 
budowli. Wśród uczestników wycieczki było też dwóch Polaków na 

wózkach, którym w trudach pokonywania zamkowych tras dzielnie i 
samorzutnie pomagali niemieccy i polscy przyjaciele. Wprost miło 
było patrzeć, jak pomimo bariery językowej, Polacy i Niemcy bez 
słów wiedzieli co mają czynić aby dwaj wózkowicze bez przeszkód 
pokonali wiele napotkanych tam architektonicznych barier.
Z Malborka uczestnicy spotkania pojechali wspólnie autokarem do 
Grodziska Owidz, które położone jest tuż koło Starogardu 
Gdańskiego. W restauracji na terenie grodziska spożyto pyszny 
obiad, podczas którego wręczono wszystkim reprezentantom 
partnerów w projekcie pamiątkowe koszulki, które na plecach miały 
umieszczone ich imiona. Koszulki te były niezbędne do realizacji 
kolejnego punktu programu tejże wizyty.
Był nim mecz piłki nożnej, który na hali sportowej Zespołu Szkół 
Publicznych w Owidzu rozegrały reprezentacje obu stron projektu- 
Polski i Niemiec. I chociaż przed meczem jedni i drudzy twierdzili, iż 
nie traktują tego sportowego spotkania na poważnie, to co wówczas 
miało miejsce na boisku zupełnie temu zaprzeczyło. Obie 
czteroosobowe drużyny wychodziły wprost z siebie aby zdobyć 
bramkę, co też jako pierwszym udało się Niemcom. Następnie 
Polacy podnieśli się z kryzysu i wsadzili Niemcom aż trzy gole! 
Jednakże wysiłek włożony w zdobycie przewagi nadwerężył 
znacznie siły polskiej drużyny, która pod koniec meczu… wpuściła 
dwie bramki! Spotkanie zakończyło się zasłużonym dla obu drużyn 
remisem 3:3, które z rąk organizatorów odebrały pamiątkowe 

puchary, dyplomy oraz indywidualne medale.
Po sportowych emocjach przyszedł czas na wspólną zabawę, 
podczas której zespół „pogodnego” ŚDS zaprezentował się w 
programie artystycznym. W repertuarze były oczywiście utwory 
kociewskie a także niemiecka piosenka, którą wspólnie zaśpiewali 
wszyscy uczestnicy spotkania. Zwieńczeniem tego spotkania było 
pożegnanie niemieckich partnerów, którzy wszystkim uczestnikom 
imprezy wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo, 
przedstawiające inkluzję świata osób sprawnych i tych, którzy są 
sprawni inaczej.
Na zakończenie pobytu w Grodzisku Owidz „pogodni” mieli okazję 
wysłuchać prelekcji na temat historii średniowiecznego oręża a 
także zwiedzić ten zacny gród. Bez dwóch zdań, wśród atrakcji 
serwowanych przez grodzisko, wygrały bezapelacyjnie owce i kozy, 
które wiodą swój spokojny żywot w zagrodzie tegoż grodu!
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” serdecznie 
dziękuje wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji wizyty 
niemieckich partnerów projektu „Wind up the barriers”. 
Jednocześnie „Pogoda” zaprasza swych przyjaciół i sympatyków do 
wspólnej wizyty u niemieckich partnerów w Stralsundzie, która 
będzie miała miejsce w październiku br.



„Pogodne” festyny dla mieszkańców Kleszczewa
Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku wiosną oraz 
latem Stowarzyszenie „Pogoda” zorganizowało wiele festynów dla 
mieszkańców wsi Kleszczewo, w której mamy swą siedzibę oraz 
prowadzimy ŚDS. Imprezy te miały na celu zorganizowanie czasu 
wolnego społeczności Kleszczewa, w którym nie ma żadnej świetlicy 
ani innego miejsca kultury i rozrywki. W trakcie tych festynów 

zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci, które dzięki temu miały 
okazję  zwyczajnie  s ię  wyszaleć ,  zaś  rodzice  dz iec i  
niepełnosprawnych mogli zasięgnąć fachowej porady w sprawie ich 
rehabilitacji u Kierownika ŚDS Pani Barbary Klońskiej.

Odszedł Kacper…
W dniu 27 czerwca br. dotarła do nas bardzo smutna wiadomość: po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas na zawsze uczestnik 
naszego ŚDS Kacper Rietzel…  Kacper cierpiał na chorobę, która niestety postępowała nieubłaganie. Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedyś to 
nastąpi ale nie przypuszczaliśmy, że tak szybko… Kacper był dzielny do końca, walcząc z całych sił i nie poddając się w tej jakże 
nierównej walce. I takim Go zapamiętamy na zawsze… 

Zakończenie roku terapeutycznego 2012/2013
W końcu czerwca, jak co roku, zorganizowaliśmy uroczyste 
podsumowanie kolejnego już roku terapeutycznego. W dniu 28 
tegoż miesiąca spotkaliśmy się w naszym ośrodku, gdzie najpierw 
odbył się egzamin uczestników, którzy uczęszczają do 
poszczególnych pracowni „pogodnego” ŚDS. Gdy wszyscy przeszli 
go pozytywnie, nadszedł czas na gratulacje dla nich oraz 

podziękowania dla pracowników Domu. Padło wówczas wiele 
ciepłych słów od wszystkich pod adresem… wszystkich! Były też 
kwiaty, prezenty, dyplomy, był również grill, dobre jedzonko pod 
parasolami, gry i zabawy oraz tradycyjna już w „Pogodzie” 
dyskoteka, którą poprowadził nasz wspaniały DJ Andy. A po 
uroczystości nastały… wakacje!!!

Letnia wizyta gości z Niemiec w „Pogodzie”
W dniach 24- 25 czerwca br.  Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego gościło 
sympatycznych przyjaciół z Niemiec, którzy po raz kolejny 
odwiedzili nasz kraj w ramach realizowanego przez „Pogodę” 
unijnego projektu „Wind up the barriers” w ramach programu 
„Bałtyk Południowy”.
W słoneczny poniedziałkowy poranek przedstawiciele partnerów 
projektu spotkali się pod hotelem „Mercure” w Gdańsku, skąd udali 
się na wycieczkę po zabytkowym centrum tego pięknego miasta. 
Zwiedzono nabrzeże nad Motławą, Długi Targ, Stare Miasto, 
Kościół Mariacki, marinę żeglarską oraz budynek słynnej z 
heroicznej obrony w 1939 roku Poczty Polskiej. Następnie 
uczestnicy wycieczki wybrali się na zwiedzenie kolejnego miejsca, 
które znane jest z bezprzykładnego męstwa Żołnierza Polskiego w 
1939 roku- półwyspu Westerplatte. Niczym uczestnicy programu 
„Top Gear”, wycieczkowicze z „Pogody” oraz ich niemieccy 
partnerzy, wybrali się w to miejsce innymi środkami lokomocji, 

mając zamiar spotkać się u celu podróży. Niemcy jako środek 
transportu wybrali statek wycieczkowy, zaś Polacy autokar. 
Niestety, udany finał w stylu programu „Top Gear” nie wypalił! 
Turyści z „Pogody” bezbłędnie trafili na teren Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej Westerplatte, którą z zainteresowaniem też zwiedzili. 
Ponadto miejscowy przewodnik dogłębnie zapoznał ich z jakże 
ciekawą historią tego ważnego dla naszego narodu skrawka polskiej 
ziemi. Natomiast Niemcom kolejny desant z morza na Westerplatte 
kompletnie się nie udał, gdyż… ich statek po prostu tam nie 
zacumował!
Wtorkowy poranek powitał uczestników spotkania iście „brytyjską” 
pogodą- zimnem, wiatrem i deszczem. Jednakże nie zrażeni tym 
partnerzy projektu udali się na kolejną wspólną wyprawę, której 
celem była pokrzyżacka warownia w Malborku. Po zamku 
oprowadził ich sympatyczny przewodnik Pan Sławek, który bardzo 
dokładnie przedstawił dzieje tej jakże znaczącej dla dziejów Europy 
budowli. Wśród uczestników wycieczki było też dwóch Polaków na 

wózkach, którym w trudach pokonywania zamkowych tras dzielnie i 
samorzutnie pomagali niemieccy i polscy przyjaciele. Wprost miło 
było patrzeć, jak pomimo bariery językowej, Polacy i Niemcy bez 
słów wiedzieli co mają czynić aby dwaj wózkowicze bez przeszkód 
pokonali wiele napotkanych tam architektonicznych barier.
Z Malborka uczestnicy spotkania pojechali wspólnie autokarem do 
Grodziska Owidz, które położone jest tuż koło Starogardu 
Gdańskiego. W restauracji na terenie grodziska spożyto pyszny 
obiad, podczas którego wręczono wszystkim reprezentantom 
partnerów w projekcie pamiątkowe koszulki, które na plecach miały 
umieszczone ich imiona. Koszulki te były niezbędne do realizacji 
kolejnego punktu programu tejże wizyty.
Był nim mecz piłki nożnej, który na hali sportowej Zespołu Szkół 
Publicznych w Owidzu rozegrały reprezentacje obu stron projektu- 
Polski i Niemiec. I chociaż przed meczem jedni i drudzy twierdzili, iż 
nie traktują tego sportowego spotkania na poważnie, to co wówczas 
miało miejsce na boisku zupełnie temu zaprzeczyło. Obie 
czteroosobowe drużyny wychodziły wprost z siebie aby zdobyć 
bramkę, co też jako pierwszym udało się Niemcom. Następnie 
Polacy podnieśli się z kryzysu i wsadzili Niemcom aż trzy gole! 
Jednakże wysiłek włożony w zdobycie przewagi nadwerężył 
znacznie siły polskiej drużyny, która pod koniec meczu… wpuściła 
dwie bramki! Spotkanie zakończyło się zasłużonym dla obu drużyn 
remisem 3:3, które z rąk organizatorów odebrały pamiątkowe 

puchary, dyplomy oraz indywidualne medale.
Po sportowych emocjach przyszedł czas na wspólną zabawę, 
podczas której zespół „pogodnego” ŚDS zaprezentował się w 
programie artystycznym. W repertuarze były oczywiście utwory 
kociewskie a także niemiecka piosenka, którą wspólnie zaśpiewali 
wszyscy uczestnicy spotkania. Zwieńczeniem tego spotkania było 
pożegnanie niemieckich partnerów, którzy wszystkim uczestnikom 
imprezy wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo, 
przedstawiające inkluzję świata osób sprawnych i tych, którzy są 
sprawni inaczej.
Na zakończenie pobytu w Grodzisku Owidz „pogodni” mieli okazję 
wysłuchać prelekcji na temat historii średniowiecznego oręża a 
także zwiedzić ten zacny gród. Bez dwóch zdań, wśród atrakcji 
serwowanych przez grodzisko, wygrały bezapelacyjnie owce i kozy, 
które wiodą swój spokojny żywot w zagrodzie tegoż grodu!
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” serdecznie 
dziękuje wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji wizyty 
niemieckich partnerów projektu „Wind up the barriers”. 
Jednocześnie „Pogoda” zaprasza swych przyjaciół i sympatyków do 
wspólnej wizyty u niemieckich partnerów w Stralsundzie, która 
będzie miała miejsce w październiku br.



Wizyta przyjaciół 

z Wileńszczyzny
Ledwie pożegnaliśmy sympatycznych gości zza 
zachodniej granicy, gdy od wschodu przybyli do nas 
kolejni przybysze- przyjaciele z Centrum Dziennego 
Pobytu Osób Niepełnosprawnych z podwileńskiego 
Niemenczyna, których we wrześniu ubiegłego roku 
odwiedziliśmy podczas wycieczki na Mazury, 
Suwalszczyznę i Ziemię Wileńską. Niestety, nie mogliśmy 
się z nimi zobaczyć wszyscy razem, gdyż w naszym ŚDS 
trwała wówczas przerwa wakacyjna. Jednakże delegacja 
„Pogody” kilkakrotnie spotkała się z przesympatycznymi 
przyjaciółmi z Wileńszczyzny, podczas ich pobytu w Trójmieście w 
dniach 7- 12 lipca br. Szczególne i pełne wrażeń było wieczorne 
spotkanie w dniu 11 lipca w gdańskim schronisku młodzieżowym, w 
którym nasi przyjaciele nocowali. Podczas owego spotkania 

przyjaciele z Niemenczyna zaprezentowali bardzo ciekawy program 
artystyczny, po którym wszyscy zabawili się na improwizowanej 
dyskotece. Na pożegnanie wręczyliśmy sobie nawzajem podarunki- 
my daliśmy przyjaciołom z Niemenczyna pamiątkowy herb Gdyni, 
zaś od nich otrzymaliśmy świecznik wykonany rękami uczestników 
ich ośrodka oraz słodycze i inne specjały z Wileńszczyzny.

„Pogoda” na Giełdzie Zasobów
W sobotę 20 lipca br. delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w imprezie pt. „Giełda Zasobów”, która zorganizowana została w 
Starogardzkim Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę kontaktów oraz pomysłów pomiędzy poznanymi na giełdzie 
organizacjami i instytucjami, które mogłyby zaowocować realizacją wspólnych przedsięwzięć. Delegacja naszego Stowarzyszenia 
nawiązała kilka kontaktów z interesującymi organizacjami działającymi w naszym regionie, które dobrze rokują na przyszłą z nimi 
współpracę.

Festyn dla Marcela
25 lipca miał miejsce w Bytoni „Festyn dla Marcela”, 
którego celem zgodnie z tytułem, było uzyskanie środków 
finansowych na rehabilitację mieszkańca tej wsi- 
Marcelka Szumałę. Chłopczyk jest ciężko chory i wymaga 
stałej opieki, rehabilitacji oraz sprzętu. Festyn 
zorganizował sąsiad z tej samej wsi Pan Andrzej Sieja, 
który poznawszy Marcelka, nie mógł przejść obojętnie 
wobec jego losu. Panu Andrzejowi pomogła w organizacji 
tego przedsięwzięcia liczna grupa sympatycznej 
młodzieży oraz wielu innych ludzi dobrej woli. Młodzież 
przygotowała mnóstwo atrakcji, z których można było korzystać po 
uiszczeniu stosownej opłaty. Stowarzyszenie „Pogoda” do tej zacnej 
inicjatywy wniosło i swoja cegiełkę, gdyż przeznaczyliśmy na aukcję 
kilka wyrobów, wykonanych przez uczestników naszego ŚDS. Zysk z 
licytacji tych przedmiotów zasilił kasę przeznaczoną dla Marcelka a 
dodatkowo zwiększyli jej ilość obecni na festynie członkowie 
„Pogody”, którzy korzystali ze wspomnianych wyżej atrakcji 
imprezy. Cieszymy się niezmiernie, że chociaż sami potrzebujemy 

pomocy, to możemy udzielić jej komuś, kto jeszcze bardziej jej 
pragnie… A tak na marginesie, to dziwi nas bardzo fakt, iż na 
imprezie o zasięgu gminnym i jakże szlachetnej w swym celu, 
zabrakło przedstawicieli Urzędu Gminy w Zblewie oraz tutejszego 
GOPS. Dziwi to tym bardziej, iż przedsięwzięcie to było bardzo 
szeroko reklamowane- jeszcze długie tygodnie po festynie widoczne 
były plakaty zapraszające na niego. Cóż, w naszej gminie nic już nas 
chyba jest w stanie zdziwić…

Ruszyły „pogodne” zajęcia 

z hipoterapii!
W końcu czerwca br., dzięki uzyskanemu z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku dofinansowaniu, rozpoczęliśmy zajęcia 
z hipoterapii. Uczestnicy naszego ŚDS bardzo lubią pracę z koniem, 
więc zajęcia te przywitali z wielką radością. Oprócz standardowej 
pracy hipoterapeutycznej, podopieczni „pogodnego” ŚDS w ramach 
tych zajęć, uczą się oporządzania konia, wykorzystywania i budowy 
sprzętu jeździeckiego oraz oczywiście zasad BHP, których 
przestrzeganie jest w tej sytuacji nieodzowne.

Pogodny plener z Radiem Plus!
Wakacyjny czas wypoczynku i relaksu członkowie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” oraz uczestnicy prowadzonego 
przez tą organizację Środowiskowego 
Domu Samopomocy z  Kleszczewa 
Kościerskiego, postanowili wykorzystać 
przyjemnie i pożytecznie. W ramach 
j e d n e g o  z  r e a l i z o w a n y c h  p r z e z  
Stowarzyszenie „Pogoda” projektów 
grantowych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, członkowie tej 
organizacji zorganizowali w ostatnich 
dniach lipca br. plener artystyczny. 
W przedsięwzięciu tym udział wzięli: panie 
ze  Stowarzyszenia  „Kunszt”  oraz  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Rumi 
oraz Wejherowa a także uczestnicy 
„pogodnego” ŚDS. Plener zorganizowano na terenie prywatnej 
posesji Pani Barbary Klońskiej- Kierownika „pogodnego” ŚDS, w 
obrębie którego znajduje się piękny ogród (stanowiący główny 
temat pracy artystów) oraz wygodna kwatera agroturystyczna, 
która pomieściła z powodzeniem wszystkich jego uczestników. Na 
miejsce realizacji pleneru wybrano teren Powiatu 
Starogardzkiego, gdyż jego tematem miało być piękno 
kociewskiej przyrody. Zatem przez kilka dni jego 
trwania uczestnicy przedsięwzięcia, korzystając z 
uroków pięknej lipcowej aury, malowali z zapałem 
obrazy przedstawiające kociewską architekturę oraz 
bujną florę, która nieodłącznie jej towarzyszy. W 
trakcie pracy, która przebiegała w sympatycznej i 
ciepłej atmosferze, zaproszone przez „Pogodę” panie 
oraz  podopieczni  „pogodnego”  ŚDS ściś le  
współpracowali i wzajemnie wymieniali się swoją 
wiedzą oraz umiejętnościami. Nic też dziwnego, iż z tej 
kooperacji powstały piękne obrazy, prezentujące w 

całej krasie uroki architektury i przyrody Ziemi Powiatu 
Starogardzkiego. 

Finał „pogodnego” pleneru odbył się na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Twardy Dół” w Borzechowie podczas 
trwania programu „Co słychać na 
Kociewiu”, który w tegoroczne wakacje 
realizowało tam Radio Plus. Jednak zanim 
podsumowano efekty pleneru, dzięki 
gościnności Dyrekcji OW „Twardy Dół”, 
zaprezentowano osiągnięcia „Pogody”. W 
ramach tej imprezy wystąpił zespół 
artystyczny Stowarzyszenia „Pogoda” 
złożony z uczestników i kadry ŚDS, który 
ubrany w piękne stroje regionalne 
zaprezentował się w programie złożonym z 

utworów kociewskich. Oprócz artystów z „Pogody” zaprezentowały 
się zespoły „Burczybas” z Gniewu oraz „Wenus” z Lubichowa. W obu 
przypadkach uczestnicy „pogodnego” ŚDS spontanicznie włączyli 
się do występów obu tych grup, które z sympatią tę artystyczna 
integrację przyjęły. Po występach muzycznych przyszedł czas na 

oficjalne zakończenie pleneru. Na oświetlonym 
słońcem tarasie Restauracji „Pod sosnami” padło 
wówczas wiele pięknych słów a Pani Anna Hajduk w 
imieniu Stowarzyszenia „Pogoda” podziękowała 
wszystkim tym, którzy wzięli udział w plenerze oraz w 
jego przygotowaniach. Na zakończenie pleneru Pani 
Barbara Klońska zaprosiła wszystkich jego 
uczestników oraz innych zainteresowanych artystów 
do wzięcia udziału w kolejnym plenerze, który będzie 
miał miejsce jesienią tego roku. Zatem, pogodnie i 
serdecznie zapraszamy wszystkich artystów do 
wzięcia w nim udziału!

Pogodne regaty w Pucku
Mimo, że wakacje już dawno za nami, pogodni uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy „ Pogoda'' nie marnują czasu. 
We wtorek (5 września ) skoro świt wyruszyli już po raz czwarty do 
Pucka, aby „łapać wiatr w żagle.''
Ten trzydniowy pobyt członków naszego Stowarzyszenia nad 
Zatoką Pucką był bardzo pracowity. Codziennie z samego rana aż do 
wieczora z przerwami tylko na posiłki odbywały się zajęcie na 
wodzie. Wszystko odbywało się pod kierownictwem instruktora 
pana Tomka, który bardzo zaprzyjaźnił się z naszymi uczestnikami. 
Każdy z nich dostał przydzielone zadanie. Nauka szła bardzo 
szybko, ponieważ ''pogodni” nie pierwszy już raz mieli do czynienia 
z żeglowaniem. Cała grupa bardzo zaangażowała się w zajęcia. 
Bardzo chętnie wypływali w morze. Udało im się nawet 
dopłynąć do Swarzewa i Chałup.
Po długich i wyczerpujący treningach mieli jeszcze na 
tyle siły aby wyjść „na miasto'' a także odwiedzić 
restaurację nad samą zatoką.
Jak zawsze było pogodnie i wesoło. Jednak nie tylko na 
Pucku skończył się nasz pobyt nad morzem. Dzięki 
temu, że aura nam sprzyjała w sobotę po południu 
wszyscy uczestnicy w dobrych nastrojach pożegnali 
Puck, gdzie spędzili bardzo pracowite trzy dni i 
wyruszyli do Jastrzębiej Góry, gdzie udali się po to aby 
nabrać siły i wypocząć a tym samym złapać ostatnie promienie 

wrześniowego słońca wylegując się na plaży.
Zwiedzili całe miasteczko, nawiązali nowe znajomości a także udało 
im się nawet nazbierać sporo muszelek podczas spacerów nad 
brzegiem morza.
Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. W poniedziałkowe 
popołudnie trzeba było zbierać się do domu. Jednak każdy powrócił 
w dobrym nastroju przywożąc ze sobą moc niezapomnianych 
wrażeń oraz fotografie, które upamiętniły ostatnie chwile 
kalendarzowego lata a także nowe doświadczenia. Na pewno za rok 
powrócimy znowu w te same miejsca przeżywając niezapomniane 
chwile!

Sandra Buczkowska



Wizyta przyjaciół 

z Wileńszczyzny
Ledwie pożegnaliśmy sympatycznych gości zza 
zachodniej granicy, gdy od wschodu przybyli do nas 
kolejni przybysze- przyjaciele z Centrum Dziennego 
Pobytu Osób Niepełnosprawnych z podwileńskiego 
Niemenczyna, których we wrześniu ubiegłego roku 
odwiedziliśmy podczas wycieczki na Mazury, 
Suwalszczyznę i Ziemię Wileńską. Niestety, nie mogliśmy 
się z nimi zobaczyć wszyscy razem, gdyż w naszym ŚDS 
trwała wówczas przerwa wakacyjna. Jednakże delegacja 
„Pogody” kilkakrotnie spotkała się z przesympatycznymi 
przyjaciółmi z Wileńszczyzny, podczas ich pobytu w Trójmieście w 
dniach 7- 12 lipca br. Szczególne i pełne wrażeń było wieczorne 
spotkanie w dniu 11 lipca w gdańskim schronisku młodzieżowym, w 
którym nasi przyjaciele nocowali. Podczas owego spotkania 

przyjaciele z Niemenczyna zaprezentowali bardzo ciekawy program 
artystyczny, po którym wszyscy zabawili się na improwizowanej 
dyskotece. Na pożegnanie wręczyliśmy sobie nawzajem podarunki- 
my daliśmy przyjaciołom z Niemenczyna pamiątkowy herb Gdyni, 
zaś od nich otrzymaliśmy świecznik wykonany rękami uczestników 
ich ośrodka oraz słodycze i inne specjały z Wileńszczyzny.

„Pogoda” na Giełdzie Zasobów
W sobotę 20 lipca br. delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w imprezie pt. „Giełda Zasobów”, która zorganizowana została w 
Starogardzkim Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę kontaktów oraz pomysłów pomiędzy poznanymi na giełdzie 
organizacjami i instytucjami, które mogłyby zaowocować realizacją wspólnych przedsięwzięć. Delegacja naszego Stowarzyszenia 
nawiązała kilka kontaktów z interesującymi organizacjami działającymi w naszym regionie, które dobrze rokują na przyszłą z nimi 
współpracę.

Festyn dla Marcela
25 lipca miał miejsce w Bytoni „Festyn dla Marcela”, 
którego celem zgodnie z tytułem, było uzyskanie środków 
finansowych na rehabilitację mieszkańca tej wsi- 
Marcelka Szumałę. Chłopczyk jest ciężko chory i wymaga 
stałej opieki, rehabilitacji oraz sprzętu. Festyn 
zorganizował sąsiad z tej samej wsi Pan Andrzej Sieja, 
który poznawszy Marcelka, nie mógł przejść obojętnie 
wobec jego losu. Panu Andrzejowi pomogła w organizacji 
tego przedsięwzięcia liczna grupa sympatycznej 
młodzieży oraz wielu innych ludzi dobrej woli. Młodzież 
przygotowała mnóstwo atrakcji, z których można było korzystać po 
uiszczeniu stosownej opłaty. Stowarzyszenie „Pogoda” do tej zacnej 
inicjatywy wniosło i swoja cegiełkę, gdyż przeznaczyliśmy na aukcję 
kilka wyrobów, wykonanych przez uczestników naszego ŚDS. Zysk z 
licytacji tych przedmiotów zasilił kasę przeznaczoną dla Marcelka a 
dodatkowo zwiększyli jej ilość obecni na festynie członkowie 
„Pogody”, którzy korzystali ze wspomnianych wyżej atrakcji 
imprezy. Cieszymy się niezmiernie, że chociaż sami potrzebujemy 

pomocy, to możemy udzielić jej komuś, kto jeszcze bardziej jej 
pragnie… A tak na marginesie, to dziwi nas bardzo fakt, iż na 
imprezie o zasięgu gminnym i jakże szlachetnej w swym celu, 
zabrakło przedstawicieli Urzędu Gminy w Zblewie oraz tutejszego 
GOPS. Dziwi to tym bardziej, iż przedsięwzięcie to było bardzo 
szeroko reklamowane- jeszcze długie tygodnie po festynie widoczne 
były plakaty zapraszające na niego. Cóż, w naszej gminie nic już nas 
chyba jest w stanie zdziwić…

Ruszyły „pogodne” zajęcia 

z hipoterapii!
W końcu czerwca br., dzięki uzyskanemu z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku dofinansowaniu, rozpoczęliśmy zajęcia 
z hipoterapii. Uczestnicy naszego ŚDS bardzo lubią pracę z koniem, 
więc zajęcia te przywitali z wielką radością. Oprócz standardowej 
pracy hipoterapeutycznej, podopieczni „pogodnego” ŚDS w ramach 
tych zajęć, uczą się oporządzania konia, wykorzystywania i budowy 
sprzętu jeździeckiego oraz oczywiście zasad BHP, których 
przestrzeganie jest w tej sytuacji nieodzowne.

Pogodny plener z Radiem Plus!
Wakacyjny czas wypoczynku i relaksu członkowie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” oraz uczestnicy prowadzonego 
przez tą organizację Środowiskowego 
Domu Samopomocy z  Kleszczewa 
Kościerskiego, postanowili wykorzystać 
przyjemnie i pożytecznie. W ramach 
j e d n e g o  z  r e a l i z o w a n y c h  p r z e z  
Stowarzyszenie „Pogoda” projektów 
grantowych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, członkowie tej 
organizacji zorganizowali w ostatnich 
dniach lipca br. plener artystyczny. 
W przedsięwzięciu tym udział wzięli: panie 
ze  Stowarzyszenia  „Kunszt”  oraz  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Rumi 
oraz Wejherowa a także uczestnicy 
„pogodnego” ŚDS. Plener zorganizowano na terenie prywatnej 
posesji Pani Barbary Klońskiej- Kierownika „pogodnego” ŚDS, w 
obrębie którego znajduje się piękny ogród (stanowiący główny 
temat pracy artystów) oraz wygodna kwatera agroturystyczna, 
która pomieściła z powodzeniem wszystkich jego uczestników. Na 
miejsce realizacji pleneru wybrano teren Powiatu 
Starogardzkiego, gdyż jego tematem miało być piękno 
kociewskiej przyrody. Zatem przez kilka dni jego 
trwania uczestnicy przedsięwzięcia, korzystając z 
uroków pięknej lipcowej aury, malowali z zapałem 
obrazy przedstawiające kociewską architekturę oraz 
bujną florę, która nieodłącznie jej towarzyszy. W 
trakcie pracy, która przebiegała w sympatycznej i 
ciepłej atmosferze, zaproszone przez „Pogodę” panie 
oraz  podopieczni  „pogodnego”  ŚDS ściś le  
współpracowali i wzajemnie wymieniali się swoją 
wiedzą oraz umiejętnościami. Nic też dziwnego, iż z tej 
kooperacji powstały piękne obrazy, prezentujące w 

całej krasie uroki architektury i przyrody Ziemi Powiatu 
Starogardzkiego. 

Finał „pogodnego” pleneru odbył się na 
terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Twardy Dół” w Borzechowie podczas 
trwania programu „Co słychać na 
Kociewiu”, który w tegoroczne wakacje 
realizowało tam Radio Plus. Jednak zanim 
podsumowano efekty pleneru, dzięki 
gościnności Dyrekcji OW „Twardy Dół”, 
zaprezentowano osiągnięcia „Pogody”. W 
ramach tej imprezy wystąpił zespół 
artystyczny Stowarzyszenia „Pogoda” 
złożony z uczestników i kadry ŚDS, który 
ubrany w piękne stroje regionalne 
zaprezentował się w programie złożonym z 

utworów kociewskich. Oprócz artystów z „Pogody” zaprezentowały 
się zespoły „Burczybas” z Gniewu oraz „Wenus” z Lubichowa. W obu 
przypadkach uczestnicy „pogodnego” ŚDS spontanicznie włączyli 
się do występów obu tych grup, które z sympatią tę artystyczna 
integrację przyjęły. Po występach muzycznych przyszedł czas na 

oficjalne zakończenie pleneru. Na oświetlonym 
słońcem tarasie Restauracji „Pod sosnami” padło 
wówczas wiele pięknych słów a Pani Anna Hajduk w 
imieniu Stowarzyszenia „Pogoda” podziękowała 
wszystkim tym, którzy wzięli udział w plenerze oraz w 
jego przygotowaniach. Na zakończenie pleneru Pani 
Barbara Klońska zaprosiła wszystkich jego 
uczestników oraz innych zainteresowanych artystów 
do wzięcia udziału w kolejnym plenerze, który będzie 
miał miejsce jesienią tego roku. Zatem, pogodnie i 
serdecznie zapraszamy wszystkich artystów do 
wzięcia w nim udziału!

Pogodne regaty w Pucku
Mimo, że wakacje już dawno za nami, pogodni uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy „ Pogoda'' nie marnują czasu. 
We wtorek (5 września ) skoro świt wyruszyli już po raz czwarty do 
Pucka, aby „łapać wiatr w żagle.''
Ten trzydniowy pobyt członków naszego Stowarzyszenia nad 
Zatoką Pucką był bardzo pracowity. Codziennie z samego rana aż do 
wieczora z przerwami tylko na posiłki odbywały się zajęcie na 
wodzie. Wszystko odbywało się pod kierownictwem instruktora 
pana Tomka, który bardzo zaprzyjaźnił się z naszymi uczestnikami. 
Każdy z nich dostał przydzielone zadanie. Nauka szła bardzo 
szybko, ponieważ ''pogodni” nie pierwszy już raz mieli do czynienia 
z żeglowaniem. Cała grupa bardzo zaangażowała się w zajęcia. 
Bardzo chętnie wypływali w morze. Udało im się nawet 
dopłynąć do Swarzewa i Chałup.
Po długich i wyczerpujący treningach mieli jeszcze na 
tyle siły aby wyjść „na miasto'' a także odwiedzić 
restaurację nad samą zatoką.
Jak zawsze było pogodnie i wesoło. Jednak nie tylko na 
Pucku skończył się nasz pobyt nad morzem. Dzięki 
temu, że aura nam sprzyjała w sobotę po południu 
wszyscy uczestnicy w dobrych nastrojach pożegnali 
Puck, gdzie spędzili bardzo pracowite trzy dni i 
wyruszyli do Jastrzębiej Góry, gdzie udali się po to aby 
nabrać siły i wypocząć a tym samym złapać ostatnie promienie 

wrześniowego słońca wylegując się na plaży.
Zwiedzili całe miasteczko, nawiązali nowe znajomości a także udało 
im się nawet nazbierać sporo muszelek podczas spacerów nad 
brzegiem morza.
Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. W poniedziałkowe 
popołudnie trzeba było zbierać się do domu. Jednak każdy powrócił 
w dobrym nastroju przywożąc ze sobą moc niezapomnianych 
wrażeń oraz fotografie, które upamiętniły ostatnie chwile 
kalendarzowego lata a także nowe doświadczenia. Na pewno za rok 
powrócimy znowu w te same miejsca przeżywając niezapomniane 
chwile!

Sandra Buczkowska
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Jesienny plener w Kleszczewie
Stowarzyszenie „Pogoda” od lat z dobrym skutkiem przystępuje do 
różnego rodzaju konkursów, dzięki czemu może organizować wiele 
ciekawych przedsięwzięć. Jednym z tego przykładów jest 
dofinansowanie uzyskane ostatnio z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku, dzięki któremu „Pogoda” 
zorganizowała w dniu 25 września br. imprezę pt. „Jesienny Plener 
Ludowy”. Przedsięwzięcie to odbyło się w ogrodzie na zapleczu 
„pogodnego” ŚDS, gdzie przygotowano piękną dekorację w 
jesiennej tonacji, wystawiono prace plastyczne zaproszonych gości 
oraz uczestników ŚDS. Wśród przybyłych byli przedstawiciele kilku 
z a p r z y j a ź n i o n y c h  z  „ P o g o d ą ”  o ś r o d k ó w  d l a  o s ó b  
niepełnosprawnych oraz młodzież z kilku szkół z terenu Powiatu 
Starogardzkiego. Imprezę uświetniły swoją obecnością panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kleszczewie, które zaprezentowały się w 

strojach kociewskich a także zaserwowały pyszności lokalnej 
kuchni regionalnej.  Różne smakołyki przygotowali też uczestnicy 
pracowni kulinarnej „pogodnego” ŚDS, dzięki czemu wszyscy 
obecni na imprezie mogli przetestować wiele ciekawych i 
smacznych potraw rodem z Kociewia. Oprawę muzyczną całego 
przedsięwzięcia zapewnił niezawodny muzyk „Pogody” pan 
Andrzej. Uczestnicy spotkania mogli więc dobrze sobie podjeść, 
obejrzeć wystawę poplenerową, wziąć udział w zabawie a także 
wymienić się kontaktami i doświadczeniami ze swej pracy. Impreza 
udała się znakomicie, dlatego raz jeszcze serdecznie dziękujemy 
Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu z Gdańska za wsparcie 
finansowe tego przedsięwzięcia.


