
KołKołKołKoło o o o MłMłMłMłodychodychodychodych    
06-03-2010(sobota) Pierwszy wypad na miasto! Na cel wypadu obraliśmy 
restaurację „SPHINMAC” na Piotrkowskiej 270. Spotkaliśmy się w 8 – 9 osób i 
było wesoło! Niestety nie wszyscy mile to wspominają! Ale nikt nie był w 
stanie pewnych zdarzeń przewidzieć!!!! Najważniejsze, że nikt nie był w stanie 
popsuć dobrych humorów!!! 

 

 A oto kilka fotek z tej imprezki: 

 

 



 

 



 

 

10 – 03 – 2010 (środa) odbyło się zebranie Młodzieży z PTSR , na którym 
ustanowiono że Koło Młodych zostanie oficjalnie powołane do działalności. 
Głosowało 8 osób. Podczas głosowania wybrano zarząd w składzie: 

Marcin MikosMarcin MikosMarcin MikosMarcin Mikos – Przewodniczący 

Anna PachAnna PachAnna PachAnna Pach – Zastępca Przewodniczącego 

Piotr KuPiotr KuPiotr KuPiotr Kuźmamamama – Sekretarz  



 

 



 

 



 

 

Na spotkaniu wstępnie ustalono zakres działalności Koła oraz cele i założenia 
Naszego Klubu. Jako jedną z pierwszych propozycji, które chcielibyśmy 
zrealizować jest projekt całorocznych, refundowanych  karnetów wstępu do kin, 
teatrów, galerii, wystaw, filharmonii, na baseny, koncerty… Wysunięto też 
propozycję zorganizowania spotkań i imprez integracyjnych dla członków i 
opiekunów naszego klubu. Pomoc w zakupach, odwiedzanie Naszych członków, 
którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w naszych spotkaniach tak 
często jak by chcieli. Na kolejnych spotkaniach chcielibyśmy ustalić 
szczegółowo Statut Naszego Klubu. Nasze prawa i obowiązki wynikające z tego 
typu działalności. Mamy nadzieję, że działalność Koła Młodych da Nam 
wszystkim motywację do walki z przeciwnościami dnia codziennego i pozwoli 
czerpać radość życia! Naszą pierwszą „akcją” będą odwiedziny u Naszej 
koleżanki Ewy O. w szpitalu. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że 
wizyta ta łączy się z urodzinami dlatego przygotowaliśmy małą niespodziankę 
dla Naszej drogiej Jubilatki. Mam nadzieję, że sprawimy naszą wizytą, aby Ewa 
poczuła że jesteśmy razem z Nią! 



12 – 03 – 2010 (piątek) Byliśmy u Ewy w szpitalu. Był tort urodzinowy, „100 
lat”, drobny prezent i dużo radości ze spotkania. Mamy nadzieję, że rehabilitacja 
podreperuje stan zdrowia naszej koleżanki! Tego Jej życzymy!  

 

     

  

 

A to kilka fotek z urodzin:  

 

 



 

 



 

 



13 – 03 – 2010 (sobota) Spotkanie na basenie „FALA”. I tu znów znajome 
twarze, m. in. Michał, Krzysiu, Jurek, i ja Piotrek, miejmy nadzieję, że będzie 
Nas coraz więcej i w pełni wykorzystamy wszystkie karnety (a jest ich aż 12 !). 
Szkoda że Ania (nasza Gwiazda) nie mogła przyjść, zmogło ją przeziębienie.  
Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!!!! 

 

15 – 03 – 2010(poniedziałek). Dziś w łódzkim oddziale PTSR został oficjalnie  
przedstawiony Zarząd Koła Młodych, który został powołany w drodze 
głosowania i niniejszym rozpoczyna swą działalność. Prezes Zarządu łódzkiego 
oddziału PTSR p. Jerzy Szrejner  pogratulował Nam osobiście inicjatywy i 
służył radą i pomocą. Nam pozostaje już tylko podziękować za wsparcie! Poza 
tym odbyło się też pierwsze szkolenie opiekunów osób chorych na SM. Były 
m.in. prelekcje psychologa, neurologa. Szkolenie zakończyło się ok. 20:00.  

 

17 – 03 – 2010(środa). Dziś na spotkaniu Koła Młodych było aż 10 osób! 
Całkiem nie źle! I mam nadzieję, że frekwencja wciąż będzie rosnąć, a 
przynajmniej pozostanie na takim poziomie! Oddaliśmy Protokół z zebrania 
założycielskiego Koła Młodych do Zarządu PTSR w Łodzi. Teraz czekamy na 
oficjalne zarejestrowanie Nas w Sądzie. Poza tym omawialiśmy propozycję 
pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować w niedalekiej przyszłości. A 
pomysłów jest dużo. Oto one: 

1.Spotkania opiekunów – Mające na celu wymianę informacji, Wspólne 
spędzenie czasu. Spotkania takie odbywały by się raz w miesiącu. 

2.Pierwsza Pomoc – Tu padła propozycja szkolenia dla chorych, mająca na celu 
udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach np. wypadek 
samochodowy. 

3.Nauka gry na gitarze – jest też propozycja, aby nauczyć się grać na gitarze. 
Wszystko zależy od ilości chętnych, oraz posiadania swojego instrumentu w 
domu.  

4.Imprezy integracyjne – Tu padały różne propozycje, np., grill, czy wspólne 
wypady na miasto. Chcielibyśmy też spróbować zorganizować we własnym 
zakresie karaoke. Kto wie, może są wśród nas ukryte talenty? 



5.Zakupy dla osób, które mają z tym problem. – Tu zdania były podzielone, 
co do tego czy spróbujemy to zorganizować sami, czy napiszemy projekt o 
dotację i pomoc Zarząd PTSR?  

6.Wizyty domowe – Pomysł głównie dla osób, które z różnych przyczyn nie 
mogą, przychodzić na spotkania. Oczywiście po uprzednim uzgodnieniu z osobą 
zainteresowaną. 

7. Praca dla niepełnosprawnych – Niektórzy z nas Na skutek choroby utracili 
pracę! I głównie z myślą o nich chcielibyśmy zorganizować szkolenie, które 
pozwoliłoby znaleźć pracę osobom chorym chcącym być aktywnym zawodowo. 

8. Zajęcia plastyczne – Pomysł ten pozwoliłby na wyrażenie siebie poprzez 
rzeźbę, malowanie obrazów, czy inne kreatywne formy sztuki. Byłby to też 
rodzaj terapii zajęciowej i forma relaksu. 

Dotarły do Nas też informacje o wolontariuszach, którzy chcieliby spróbować 
współpracy z PTSR! Dla nas to duża pomoc, a dla nich nowe wyzwania i 
doświadczenia, których z pewnością nabędą pomagając osobom chorym na SM. 

 Rozmawialiśmy też o wyjeździe na turnus rehabilitacyjny i o tym kto dostał 
dofinansowanie?! Spotkania nasze, same w sobie też dużo nam dają, gdyż jest 
ciągły przepływ informacji, a jeśli ktoś z nas ma problem to jeśli go nie 
rozwiążemy , to przynajmniej sprawiamy, że taka osoba wie jak się z danym 
problemem zmierzyć i o to też nam chodzi 

 



To nasze zabawki:

 
 

19 – 03 – 2010(sobota). Wypad na basen! Dziś, jak co sobotę spotkaliśmy się na 
basenie. Jedyną nowinką była nieobecność Jurka (prezesa), ale śmiechu było co 
nie miara! Ślizgawka, pływanie i na koniec jacuzzi. Nie sądziłem że i tu pojawią 
się nowe, ciekawe pomysły! Kolejny z nich, to spotkanie u Krzysia w domu, 
(może rozpoczniemy sezon grillowy?). Wstępny termin to początek maja (1 – 3) 
spotkanie to zbiegnie się z obchodami rocznicy Konstytucji 3-go Maja, Świętem 
Pracy i Świętem Flagi! Chcemy zorganizować „Wieczór patriotyczny”! W 
programie m.in. śpiewanie pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie 
instrumentów klawiszowych i gitary! Zapowiada się ciekawy wieczór! Jeśli ten 
projekt dojdzie do skutku, to możemy częściej organizować takie wieczorki przy 
akompaniamencie np. pianina czy gitary?! Wszyscy są mile widziani! 
Serdecznie zapraszamy!!! 



24 – 03 – 2010 (środa). Na spotkaniu omawialiśmy szczegóły projektu, który 
chcemy wdrożyć. Wybieraliśmy kina, teatry, i inne mass media, do których 
chcielibyśmy w niedalekiej przyszłości chodzić. Padła też propozycja zrobienia 
wieczoru karaoke. Na początek zrobimy go sami bez mediów, na próbę, jak to w 
ogóle wyjdzie i czy będą chętni do występów przed mikrofonem i 
publicznością?! Planujemy zorganizować to po Świętach Wielkanocnych. Jeżeli 
wszystko „wypali” i sprzęt nie odmówi współpracy, to na następną tego typu 
imprezkę chcielibyśmy zaprosić TV TOYA. Ok. 16:45 zabrakło prądu i niestety 
z przyczyn od nas niezależnych spotkanie zostało skrócone! Dziś też po raz 
pierwszy przyszedł na nasze spotkanie nowy kolega Darek. Witamy w Klubie i 
cieszymy się , że coraz Nas więcej! Krzysiu zaproponował też wycieczki za 
miasto np. do Łęczycy, Uniejowa… Mamy coraz to nowe , ciekawe pomysły. 
Niektóre z nich powoli zaczynamy realizować. A z jakim rezultatem? Czas 
pokaże!  

A po części oficjalnej zebrania , czas na relaks!! Tu dziewczyny szaleją hi hi!!! 

 

 



 

 

25 – 03 – 2010 (czwartek). Po rehabilitacji razem z Krzysiem weszliśmy do 
PTSR – u i pierwszy raz rozkładaliśmy sprzęt do karaoke! Rozstawiliśmy ekran 
na stojaku, podłączyliśmy rzutnik do komputera i metodą prób i błędów (brak 
instrukcji obsługi rzutnika w języku polskim) wszystko uruchomiliśmy! Sprzęt 
działał bez zarzutu! Zobaczymy jak się spisze na wieczorze karaoke! 
Uzgodniliśmy że w dzień występów spotkamy się wcześniej, żeby zawieźć 
sprzęt nagłaśniający i go rozstawić! Zapowiada się super impreza! 

 

27 – 03 – 2010 (sobota). Dziś jak co sobotę spotkaliśmy się o 10:00 na basenie 
„FALA”. Przyszło 10 osób, m. in. nasz nowy kolega Darek! Z rozmowy 
dowiedziałem się, że już nie jestem najstarszy w Kole hi,  hi… A to za sprawą 
kolegi Darka, który właśnie przejął ode mnie tę pałeczkę! Jeśli się oczywiście 
nie wypisze hi , hi!!!  Cieszymy się, że jest nas coraz  więcej!!! Po 
”wymoczeniu”, poszliśmy na pizzę i ciepłą herbatę! Frekwencja cieszy, humory 
i apetyt dopisują! I tak trzymać!!! 



31 – 03 – 2010 (środa). Dziś nasza młodzież spotkała się w restauracji 
„FABRYKA SMAKÓW”! Przyszło 15 osób!!!! To na razie rekord! Ale mam 
nadzieję, że wkrótce zostanie pobity! Siła Nas! A będzie jeszcze więcej!!! Na 
spotkaniu byli m. in. Marcin z Izą, Darek, Ewa O, ,Michał z rodzinką, Marcin 
(Prezes), Andzia, Michał, i ja Piotrek! Pojawiła się też nowa koleżanka Mariola!  

Prawda, że sympatyczna??! 

 

Podczas spotkania odbyło się też oficjalne głosowanie na którym wybrane 
zostały kino, teatr, i inne tego typu lokale, do których spróbujemy załatwić 
karnety i chcielibyśmy chodzić! W głosowaniu brało udział 15 osób i tak: 

Do wyboru mieliśmy Teatry: WIELKI, JARACZA I MUZYCZNY . 
Większością głosów wybraliśmy TEATR WIELKI  

Kina: BAŁTYK, CINEMA CITY, SILVER SCREEN . 

Większością głosów wybraliśmy SILVER SCREEN. 

Do FILHARMONI I też się chętnie wybierzemy, Michał z żoną mogą nawet 
spróbować załatwić cały program który tam grają. Oczywiście posypało się 
mnóstwo fotek. Oto część z nich (te, które do mnie dotarły): 



 

 



 

 



A to wielkanocne Kurczaczki, które dostaliśmy od Marcina i Izy! Dzięki!!! 

 

 



 

 



Zabawa była przednia! Niestety niektórzy z Nas nie wytrzymali tempa!!! A 
przestrzegaliśmy żeby nie nadużywać napojów wyskokowych!!!! 

 

 

Maja, (córka Michała, nasza maskotka Koła) narysowała nam wielkanocnego 
królika! SUPER!!! Dziękujemy!!! I prosimy o inne prace! Kto wie, może 
objawia nam się ukryty talent ??!! 

A to Sekretarz!!! Podczas gdy inni się relaksują On wiecznie zagoniony! Wciąż 
coś pisze! Taki to już Jego los!!!! 

 



Ale równy z niego gość! I oszczędzać lubi!!! 

 

 

Ponieważ nasze spotkanie zbiegło się ze Świętami Wielkanocy, chciałbym w 
imieniu swoim jak i całego Zarządu Koła Młodych złożyć wszystkim 
Zdrowych, Spokojnych Świąt, smacznego Jajeczka, Mokrego Dyngusa i wielu 
radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół!!! Wesołego Alleluja!!! 

 

07 – 04 – 2010 (środa). Święta, święta i po świętach… Jajka pomalowane, 
kurczaczki, zajączki i baranki poświęcone, czas powoli wracać do szarej 
codzienności! Niestety ta bywa okrutna! Na spotkanie po świętach przyszło 4 
osoby…?! Nie wiem czy to jeszcze świąteczny nastrój, czy obficie „lany” 
poniedziałek był powodem tak niskiej frekwencji..? Miejmy nadzieję, że 
wszystko wróci do normy, a nasze grono wciąż będzie się powiększać !!! 
Powoli szykujemy się do wieczoru karaoke i jeśli nic się złego nie wydarzy to 
impreza będzie przednia! 

 



10 – 04 – 2010 (sobota). Dziś już tradycyjnie spotkaliśmy się na basenie. Był 
m.in. Darek, Michał, Jurek, ja Piotrek. Przed wejściem na pływalnię doszły do 
nas wiadomości, które nas zmroziły!!! Dziś tj. 10 – 04 – 2010 o godz. 8:56 w 
okolicach Smoleńska miała miejsce katastrofa lotnicza, w której tragicznie 
zginęli +Prezydent Lech Kaczyński, +pierwsza Dama Maria Kaczyńska oraz 
+przedstawiciele Najwyższych Władz Państwowych! W sumie ok. 97 osób! 
Łączymy się w bólu z bliskimi ofiar tragicznie zmarłych i w związku z Żałobą 
Narodową,  Zarząd Koła Młodych postanowił, że nasz wieczór karaoke 
odbędzie się w innym terminie!!! O czym wszystkich zainteresowanych 
powiadomimy! 

14 – 04 – 2010(środa). Dziś odbyło się spotkanie naszej młodzieży . Przyszło 12 
osób! Byli też i nowi ludzie Małgosia Krawiec i Mariusz Trochimowicz, którzy 
odwiedzili nas po raz pierwszy (mam nadzieję, że nie ostatni?!)! Bardzo nas to 
cieszy! Niestety oprócz powodów do radości były też i kwestie sporne! Dzień 
wcześniej, tj. 13 – 04 – 2010 (wtorek) odbyło się spotkanie Zarządu PTSR, na 
którym omawiane były m.in. sprawa pożyczenia laptopa i rzutnika, oraz 
pieczątek dla koła Młodych! Niestety nie udało się wypożyczyć laptopa do 
domu, a o pieczątkach możemy zapomnieć! Poza tym dowiedzieliśmy się, że 
„JAJECZKO” w hotelu „ Centrum”  zostało odwołane!!  

Ma się odbyć  10 – 05 – 2010 , o godz. 13:00 Zebranie Sprawozdawcze w 
siedzibie Towarzystwa. Ponieważ nie możemy liczyć na pomoc  PTSR- u 
postaramy się załatwić to we własnym zakresie! Choć to nie będzie proste, 
mimo „schodów” wieczór karaoke się odbędzie! Na zebraniu padały też 
propozycje gdzie chcielibyśmy pojechać na wycieczkę? Sulejów, Żelazowa 
Wola, Walewice k/Łowicza (konie), Licheń… Propozycje te szczegółowo 
omówimy na kolejnym spotkaniu. Zaczęliśmy zbierać pieniążki na Święto Flagi, 
które odbędzie się najprawdopodobniej u Krzysia  Gałkówku. Wstępnie 
wysokość składki ustalono na 20,- , ale w razie potrzeby będzie dopłata. Ogółem 
wpłaty dokonało 10 osób, ale zbiórka wciąż trwa! Na zebraniu Rady Poruszono 
też temat Koła Młodych, oczekiwań względem nas Pomocy chorym. Padła też 
propozycja, żeby na takie zebrania została oddelegowana osoba z Koła Młodych 
w celu przepływu informacji. Koło jednogłośnie wybrało mnie , czyli Piotrka 
(sekretarz). Kolejną omawianą sprawą był przypadek, jeśli np. chcielibyśmy się 
spotkać w sobotę czy niedzielę. Jest to możliwe, po uprzednim powiadomieniu 
Zarządu, gdyż oni muszą wypisać specjalny glejt, który umożliwi nam pobranie 
kluczy z portierni do budynku PTSR. Kolejna rzecz, to prośba, aby w czasie 



Wieczoru karaoke były zamknięte wszystkie możliwe drzwi, w celu uniknięcia 
nieproszonych, uciążliwych gości. Ponad to musimy uprzedzić personel DPS –u 
że będzie trochę głośno! Impreza może trwać najpóźniej do 20:30 ze względu na 
stałych mieszkańców i ciszę nocną. Na zebraniu padła też propozycja  spotkania 
obu Zarządów w celu omówienia działalności Koła, oczekiwań wobec  siebie  
nawzajem. Określenia i sprecyzowania celów i ewentualnej współpracy! 

 

 

Piotr Kuźma 


