CHWILA REFLEKSJI
Żyją wśród nas ludzie, którzy zasłużyli na miano bohaterów, możemy ich zobaczyć
w telewizji, przeczytać o nich w gazetach, usłyszeć słuchając radia. I możemy się tak zapatrzeć,
zasłuchać i zaczytać, że nie dostrzeżemy tych bohaterów, którzy po cichu, skromnie i często
anonimowo zasługują na nasz podziw i szacunek. Mówię o ludziach, którzy żyją obok nas, którzy
zmagają się z przeciwnościami losu, trudną sytuacją, walczą z chorobą, pomagają innym (…). Jak
się dobrze rozejrzymy, to możemy zobaczyć osobę, która jako samotna matka wychowuje
samodzielnie gromadkę dzieci. Dostrzeżemy ludzi, którzy oddali się pomocy drugiemu
człowiekowi. Usłyszymy podziękowanie składane komuś, kto ocalił drugiego człowieka.
Poczujemy ciepłą energię i wiarę w ludzi i dobro.
Tylko musimy dobrze się rozglądać, bo ci prawdziwi bohaterowie są często skromni, nie dbają
o poklask i sławę. Robią to, co robią, czerpiąc energię ze zmagania się z problemami, z pomagania
innym, z dobrych uczynków, o których nikt nie wie. Bohaterami są też osoby niepełnosprawne,
które mimo przeciwności losu, mimo barier, zdołały zdobyć się na wysiłek dążenia i dostosowania
się oraz odnalezienia się w codziennym życiu mimo ograniczonych możliwości.
Myślę, że każdy z nas powinien spędzić, choć jeden dzień na wózku inwalidzkim, spędzić,
choć jeden dzień nie widząc, spędzić jeden dzień nie słysząc (…). Można wtedy inaczej wyobrazić
sobie bohaterstwo. Bo męstwo bycia, to zmaganie się z przeciwnościami, z zachowaniem
godności, także w cierpieniu i chorobie, bez rezygnacji z walki i bez utraty nadziei. Patrząc na
takie zmagania, możemy docenić to, co mamy i z innej perspektywy zobaczyć nasze kłopoty. Więc
nie myślmy o tym, że wielu kochanych i wspaniałych ludzi już nie żyje i że my sami też się jakoś
tak kiepsko czujemy (…). Problemów szukać nie trzeba, ale bohaterów warto (…), najlepiej w nas
samych.

Stowarzyszenie „AKSON”

1

HISTORIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA „AKSON” W SŁAWNIE
Na początku 2001 roku rodzice młodzieży niepełnosprawnej z inicjatywy Pani Eli Bronowickiej – Stawickiej zorganizowali zajęcia dla swoich dzieci pomieszczeniach po byłej Spółdzielni
Inwalidów przy ul. Chełmońskiego 30. W zajęciach poprowadzonych na zasadzie wolontariatu
przez Panią Elę wspieraną przez rodziców brało udział 12 osób. W grudniu 2001 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie „AKSON”, którego celem statutowym jest poprowadzenie WTZ dla
osób niepełnosprawnych, jak i zbieranie środków finansowych na wsparcie w /w działalności.
Umowa na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON została podpisana ze Starostwem Powiatowym w Sławnie w dniu 01.08.2003 roku
i obejmowała finansowanie uczestnictwa w nich 20 osób w 4 pracowniach tj.:
pracownia krawiecko – zabawkarska,
pracownia plastyczna i rękodzieła,
pracownia gospodarstwa domowego,
pracownia komputerowa.
W celu realizacji zadań w zakresie przygotowania uczestników WTZ do samodzielnej egzystencji, integracji społecznej jak i przygotowania do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej
zostali zatrudnieni terapeuci do poszczególnych pracowni. Podpisana została również umowa na
dzierżawę pomieszczeń, których właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Sławnie gdzie prowadzone są zajęcia. Ponieważ zapotrzebowanie na rehabilitacje w WTZ znaczenie przekroczyło możliwość przyjęcia kolejnych uczestników Stowarzyszenie podjęło działalnie w celu poszerzenia
Warsztatów o dodatkowe pracownie. Uzyskaliśmy zgodę na zwiększenie liczby uczestników oraz
dodatkowe środki finansowe na adaptacje kolejnych pomieszczeń i ich wyposażenie. W 2006 roku
miały miejsce dwa szczególne wydarzenia. Pierwsze z nich to nadanie patrona Warsztatom Terapii
Zajęciowej „Jan Paweł II”, drugie zaś to otwarcie trzech dodatkowych pracowni terapeutycznych
a co za tym idzie przyjęcie 15 nowych uczestników (osób niepełnosprawnych). Powstały pracownie
witrażu, stolarsko - wikliniarska, muzyczna. Obecnie w WTZ prowadzone są zajęcia dla 35 uczestników siedmiu pracowniach przez 5 dni w tygodniu. Stowarzyszenie zatrudnia 11 osób na umowę
o prace oraz 1 osobę na umowę zlecenie (w tym 2 osoby niepełnosprawne). Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym z Miasta Sławno i Darłowo, Gminy Sławno, Malechowo, Darłowo, Postomino.
Stowarzyszenie pozyskało w roku 2004 środki finansowe z PEFRON na zakup samochodu „bus”
do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sławno.
W Warsztatach Terapii Zajęciowej każdy uczestnik posiada indywidualny program terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb, realizowany jest w formie grupowej lub indywi2

dualnej przez instruktora terapii zajęciowej. W związku z postępami uczestników WTZ w ich rozwoju w obszarach rehabilitacji społecznej i zawodowej wskazanie jest powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej. Powstanie takiego ośrodka dałoby szansę na dalszy rozwój osób niepełnosprawnych, podniesienie poczucia ich własnej wartości (godności) a co za tym idzie czynne uczestnictwo
w życiu społeczności lokalnej i czucia się potrzebnym.
Stowarzyszenie liczy 20 członków. Obecny Zarząd Stowarzyszenia to:
Przewodniczący – Pan Włodzimierz Śledź.
Wiceprzewodniczący – Pani Stanisława Czyżewska.
Członek Zarządu – Pani Regina Kredał.
Stowarzyszenie od początku swojej działalności wspiera potrzebujących z innych organizacji
i ośrodków tj.: OSW w Podgórkach, PZN Oddział Sławno, Dom Dziecka w Darłowie, OSW
w Sławnie, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Sławnie, osoby niepełnosprawne niebędące
w żadnym z ośrodków poprzez różnego rodzaju działania tj.: udział w organizowanych wycieczkach, spartakiadach sportowych, spotkaniach opłatkowych, wielkanocnych, innych formach wsparcia terapeutyczno - rehabilitacyjnego.
W roku 2006 Stowarzyszenie zorganizowało półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych z Miasta
i Gminy Sławno. Kadrę terapeutyczną stanowili pracownicy Stowarzyszenia „AKSON„ zatrudnieni, na co dzień w Warsztacie Terapii Zajęciowej pracując społecznie, będąc w tym czasie na urlopie. Stowarzyszenie w tym, że roku zorganizowało również „Spotkanie Opłatkowe” dla osób niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Sławno.
W roku 2008 przyznano Statuetki dla sponsorów „Sponsorzy 2008 roku - Anioły”. Nagrody
otrzymali:
Pan Ryszard Sozański.
Ks. dr Grzegorz Fąs.
Pan Włodzimierz Olszewski.
Państwo Agata i Damian Witkowscy.
Państwo Ewa i Zbigniew Rańczuk.
Stowarzyszenie jest czymś więcej niż tylko organizacją skupiającą „Sprawnych Inaczej”. Uczy
tolerancji, akceptacji, integracji, pokonywania rożnych barier, wyzwala pozytywne emocje. Każda
chwila spędzona z osobami niepełnosprawnymi wzbogaca nasze doświadczenia i dodaje nam sił do
pokonywania codziennych trudności Znany aktor Jan Nowicki mówi tak: „kiedy spotkałem się
z ludźmi niepełnosprawnymi wpadłem w dziki zachwyt. Nawet powiedziałbym, ze przesadny. Oni
mnie tak nieprawdopodobnie ujęli swoim sposobem bycia, swoją delikatnością, łagodnością, szczerością, szukaniem kontaktu. Gładzili mnie po twarzy, tęsknili za mną tak mocno, że ja za nim też
zacząłem tęsknić. Praca z nim była absolutnie cudowna.
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WŁADZE STOWARZYSZENIA „AKSON”
Od 13 grudnia 2001 roku Komitet Założycielski tworzyli:
1. Przewodniczący Stowarzyszenia – Pani Elżbieta Bronowicka – Stawicka.
2. Wiceprzewodniczący – Pani Stanisława Czyżewska.
3. Członek Zarządu – Pani Ewa Rańczuk.
4. Pani Elżbieta Śledź, Pani Teresa Miszkiewicz, Pani Krystyna Kraska.
Komisja rewizyjna:
Pani Elżbieta Śledź.
Pani Ewa Rańczuk.
Pani Krystyna Kraska.
Pani Maria Byrzykowska.

Od 12 września 2003 roku Władze Stowarzyszenia tworzyli:
1. Przewodniczący Stowarzyszenia – Pani Elżbieta Śledź.
2. Wiceprzewodniczący – Pani Stanisława Czyżewska.
3. Członek Zarządu – Pani Teresa Miszkiewicz.
Komisja rewizyjna:
Pani Ewa Rańczuk.
Pani Krystyna Kraska.
Pani Maria Byrzykowska.

Od 06 lutego 2004 roku Władze Stowarzyszenia tworzyli:
1. Przewodniczący Stowarzyszenia – Pan Włodzimierz Śledź
2. Wiceprzewodniczący – Pani Stanisława Czyżewska.
3. Członek Zarządu – Pani Regina Karendał.
Komisja rewizyjna:
Pani Ewa Rańczuk.
Pani Krystyna Kraska.
Pani Teresa Sobol.
Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu „AKSON” pełnione są charytatywnie – bez wynagrodzenia.
Stowarzyszenie „AKSON” uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego w 2004 roku.
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STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACUJE Z:
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Starostwem Powiatowym w Sławnie.
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
Urzędem Miasta Sławno, Gminą Malechowo, Postomino, Darłowo i Sławno.
Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Malechowie, Postominie, Darłowie i Sławnie.
Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Darłowie i Sławnie.
Przedsiębiorcami powiatu sławieńskiego.
WTZ lub podobnymi jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Europie.
Poradnią Zdrowia Psychicznego w Sławnie.
Powiatową Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną.
Związkiem Harcerstwa Polskiego Oddział w Sławnie.
Polskim Związkiem Niewidomych Oddział w Sławnie.
Bankiem PKO BP oddział w Sławnie.
Sławieńskim Domem Kultury.
Biblioteką Pedagogiczną w Sławnie.
Miejską Biblioteką Publiczną w Darłowie.
Miejską Biblioteką Publiczną w Sławnie.
Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sławnie.
Środowiskowym Domem Samopomocy w Sławnie
Bankiem Żywności w Nowych Bielicach.
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sławnie.
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Oddział
w Sławnie.
Świetlicą Środowiskową w Sławnie.
Nadleśnictwem w Sławnie.
Stowarzyszeniem „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” w Postominie.
Stowarzyszeniem „Mała Ojczyzna” z Brześcia
Organizacjami Pozarządowymi na terenie powiatu sławieńskiego i kraju.
Akademią Pomorską w Słupsku – udział studentów w praktykach pedagogicznych.
Politechniką Koszalińską, Katedra Pedagogiki – Studenckie Koło Naukowe Terapii Zajęciowej.
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IMPREZY ORGANIZOWANE W WTZ

Dzień Babci i Dziadka.

Zakończenie roku WTZ – dyskoteka integra-

Integracyjny Bal Karnawałowy.

cyjna.

Kulig Integracyjny.

Dzień mężczyzny.

Walentynki

Zbieranie grzybów.

Tłusty Czwartek.

Święto pieczonego ziemniaka.

Dzień Kobiet.

Teleturniej 1 x 10.

Dzień Wiosny.

Dzień terapeuty – dyskoteka integracyjna.

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne.

Andrzejki.

Dyskoteka Integracyjna.

Koncert Integracyjny.

Dzień Matki.

Mikołajki.

Dzień Ojca.

Spotkanie Opłatkowe.

Boże Ciało.

Sylwester.

Czynny udział w plenerach rzeźbiarskich.

Drzwi otwarte WTZ.
Ubieranie choinki w centrum Miasta Sławno.

Uczestnicy WTZ biorą czynny udział w życiu środowiska lokalnego, imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych. Biorą udział w konkursach malarskich, spotkaniach integracyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
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CYKLICZNE WYDARZENIA INTEGRACYJNE ORGANIZOWANE
PRZEZ STOWARZYSZENIE „AKSON” W SŁAWNIE
Koncert Integracyjno – Charytatywny z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych (2004 – 2011).

Wyjazdy Integracyjne w ramach rehabilitacji kompleksowej (2003 – 2011).

Konkurs na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną” (2010 – 2011).
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Turnusy rehabilitacyjne (2004 – 2005).

„Idol Wakacji” dla dzieci i młodzieży (2010 – 2011).

Najlepszą piosenkarką 2010 roku została Paulina
Ulatowska, która zajęła I miejsce, II zajął Dawid
Zydel i Wiktoria Małek z kolei III miejsce należało
do Joanny Kmieć oraz Wiktorii Mazalon. Wyróżnieni
zostali m.in. Oliwia Pasternacka, Alicja Bańkowska,
Karolina Karendał i Patrycja Ceżniewska.

Spotkanie Opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Sławno (2006).
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Ogólnopolskie Integracyjne Plenery Rzeźbiarskie (2010 – 2011).

Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Sławno (2006).
Pikniki Integracyjne (2005 – 2006).

Powiatowe Spartakiady Sportowe (2006 – 2011).
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STATUETKI
Za okazane serce i nieustanne wspieranie naszego Stowarzyszenia pragniemy wyróżnić firmy, instytucje oraz osoby czynnie uczestniczące w naszych działaniach na rzecz
osób niepełnosprawnych, bez których nasze istnienie, nasze funkcjonowanie byłoby
bardzo trudne.

S T A T U E T K I otrzymują:
1. P F R O N Oddział w Szczecinie
2. Starostwo Powiatowe w Sławnie
3. Urząd Miasta Sławno
4. Urząd Gminy w Sławnie
5. Urząd Gminy Darłowo
6. Urząd Gminy Malechowo
7. Urząd Gminy Postomino
8. Firma „Sławotex” w Sławnie
9. Nadleśnictwo Sławno
10. PKO BP SA Oddział w Sławnie
11. Pan Lewandowski Andrzej
12. Pan Sozański Ryszard
13. Pani Agata i Damian Witkowscy
14. Pani Putaj Zofia
15. Pan Olszewki Włodzimierz
16. Ks. dr Fąs Grzegorz
17. Pani Bronowicka Mieczysława
18. Pan Korczyński Włodzimierz
19. Pan Ludwikowski Wojciech
20. Pan Ścigała Jacek
21. Pani Frankowska Bożena
22. Pan Bachuryński Mikołaj
23. Pani Żebrowska Małgorzata
24. Pan Kroplewski Zygmunt
25. Pan Kowalski Jerzy
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PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia „AKSON” składa serdeczne podziękowanie:

Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za nieustanne wspieranie
naszej działalności.
Starostwu Powiatowemu w Sławnie oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
za owocną współpracę, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Urzędowi Miasta Sławno i Gminom naszego powiatu za współpracę w niesieniu pomocy potrzebującym.
Instytucjom i Przedsiębiorstwom naszego miasta za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną naszym podopiecznym.
Wszystkim darczyńcom przekazującym 1% podatku na rzecz naszej organizacji, który przeznaczony jest na rehabilitację społeczną i zawodową uczestników WTZ.
Sponsorom, którzy przez wszystkie lata naszej działalności wspierają nas w potrzebie, przekazują artykuły, które są niezbędne do prowadzenia terapii, wpłacają pieniądze, które pozwalają zorganizować okolicznościowe imprezy rehabilitacyjne i integracyjne, kupują prace wykonane
przez uczestników Warsztatów oraz obdarowują ich prezentami czy upominkami, co sprawia im
dużo radości.
Oprócz wsparcia finansowego, bardzo ważne jest wsparcie duchowe. Dziękujemy obecnym
księżom i byłym proboszczom naszego miasta za przychylność, ciepłe słowo i modlitwę.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia „AKSON” za sumienność, wsparcie zaangażowanie.
Kadrze WTZ z Panią Kierownik Elżbieta Bronowicką – Stawicką za profesjonalizm, zaangażowanie, opiekę i ogromny wkład pracy w rehabilitację naszych dzieci, uczestniczących w Warsztatach.
Rodzicom i opiekunom uczestników WTZ – za ich gotowość niesienia pomocy w każdej potrzebie, stałą współprace w rehabilitacji uczestników, za pomoc i uczestnictwo w wielu ważnych
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Wolontariuszom, za wszelką bezinteresowną pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. To właśnie oni są wsparciem dla Stowarzyszenia i terapeutów przy organizacji imprez integracyjnych i realizacji indywidualnych programów terapeutycznych. Serdecznie dziękujemy zwłaszcza Pani Agnieszce Mejsner (10 lat wolontariatu),
Jolancie Arszyło i Panu Danielowi Jakuszewskiemu.
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Gorąco dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagają niepełnosprawnym, robią więcej niż muszą, nie dla pieniędzy czy rozgłosu. Robią to wyłącznie z potrzeby serca i chęci podzielenia się
sobą z innymi, działają bezinteresownie, są pełne poświęcenia i oddania.
„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to, co robimy dla innych, jest tym,
co naprawdę warto robić” (Lewis Carroll – angielski pisarz, matematyk i logik).
Państwo jesteście osobami rozumiejącymi potrzeby innych, wierzącymi w to, że watro czynić
dobro. Czyńmy je, zatem najlepiej, jak potrafimy, a naszym mottem niech będą słowa Błogosławionego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, co posiada,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Stowarzyszenie „AKSON”
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