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Spotkanie sylwestrowe 31 grudnia 2009r
Kilkunastu uczestników zajęd integracyjnych wzięło udział 31 grudnia w
przedpołudniowym spotkaniu kooczącym 2009 rok. Przy zastawionym słodyczami
i cytrusami stole, przy kawie - bądź jak kto woli - herbacie oraz muzyce rozrywkowej, żegnano stary rok. Dla wielu osób biorących udział w codziennych
warsztatach, nowy 2010 rok jest przede wszystkim nadzieją na pokonanie wielu
trudnych, niejednokrotnie skomplikowanych spraw i problemów osobistych. Dla
wszystkich, niewątpliwie najistotniejszą kwestią będzie znalezienie stałego zatrudnienia, a o to - zwłaszcza w dobie ogólnoświatowego kryzysu, w całym kraju
bardzo trudno. Właśnie ten motyw głównie przewijał się w licznych rozmowach
i składanych na zakooczenie spotkania wzajemnych noworocznych życzeniach.
O tym, czy wielu uczestnikom Centrum Integracji Społecznej na poznaoskim
Piątkowie uda się konkretnie odmienid dotychczasowe oblicze codziennej, zazwyczaj bezbarwnej rzeczywistości - pokażą najbliższe miesiące. Wiele zależed będzie
od nich samych. Wszak jak zawsze twierdzi były prezydent RP Lech Wałęsabierz sprawy w swoje ręce, bo Polska to kraj nieograniczonych możliwości. Oby
w tym miejscu słowa polskiego noblisty w pełni znalazły swoje potwierdzenie.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Przy okazji spotkania rozegrano turniej warcabowy
W sportowej rywalizacji najlepszym okazał się kol. Franciszek reprezentujący
warsztat ogrodniczy.

Wspólna Wigilia
Okres świąt Bożego Narodzenia zwłaszcza w polskiej tradycji ma szczególny
klimat. Rodzinne domowe ciepło, tradycyjny opłatek i pełne życzliwości wzajemne
życzenia, wigilijne potrawy, świąteczne ciasto, owoce a później śpiewanie pięknych polskich kolęd. W takiej atmosferze 17 grudnia odbyła się wspólna Wigilia
kilkudziesięciu uczestników biorących udział w zajęciach integracyjnych piątkowskiego Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu. Podobnie jak w roku ubiegłym,
organizacja wigilijnego przyjęcia dla tak licznej grupy osób była możliwa dzięki
pełnemu zaangażowaniu głównego animatora i pomysłodawcy utworzenia CIS
- Zbyszka Siewkowskiego oraz jego kilku ogromnie oddanych całemu przedsięwzięciu młodych pracowników. W tym miejscu szczególne słowa podziękowania
należą się także Jerzemu Jasickiemu z Katolickiej Organizacji Charytatywnej
Caritas oraz proboszczowi pobliskiej parafii p. w. Miłosierdzia Bożego na os. Jana
III Sobieskiego ks. Henrykowi Ogrodnikowi. Obaj od początku istnienia piątkowskiego CIS bardzo aktywnie uczestniczą w różnorodnych formach pomocy
osobom potrzebującym. Dzięki tym osobom tegoroczna Wigilia wszystkim jej
uczestnikom dostarczyła wielu miłych wrażeo i przeżyd.

Mamy reprezentanta...
23-letni Krzysztof Kaczmarek uczestnik zajęd integracyjnych w piątkowski
CIS - ie został niedawno powołany do składu piłkarskiej reprezentacji Polski
Bezdomnych. Jak mówi sam o sobie: "Piłka nożna od dzieciostwa zawsze był
moją ogromną życiową pasją, a występy nie tylko na krajowych boiskach zawsze
jak dotąd - pozostawały jedynie w sferze moich niespełnionych marzeo. Sportow
karierę Krzysztof rozpoczynał 10 lat temu w Osiedlowym Klubie Sportowy
"Olimp" na Osiedlu Rusa w Poznaniu. Swoje dalsze umiejętności piłkarskie
pogłębiał m.in. w młodzieżowej drużynie Maczki, następnie poznaoskiej Olimpi
oraz Sparty Szamotuły, gdzie jego trenerem był 27 - krotny reprezentant Polski
Damian Łukasik - podpora defensywy mistrzowskiej drużyny Lecha Poznao z
lat 80-tych. Zresztą nie tylko - skromnie dodaje Krzysztof - w okresie mojego
pobytu w Olimpii wspólnie trenowałem m.in. z Filipem Burkhardtem - wielokrotnym reprezentantem polskiej młodzieżówki, aktualnie broniącym barw Arki Gdynia
oraz Adamem Stachowiakiem, który obecnie jest pierwszym bramkarzem Odry
Wodzisław. Na boisku Krzysztof zawsze występował na pozycji prawego napastnika, nie inaczej będzie także w reprezentacji Polski. Chod powołanie do kadry
narodowej Krzysztof otrzymał kilka tygodni temu i do tej pory w nowej roli
wystąpił zaledwie kilka razy głównie w towarzys - kich turniejach halowych na
swoim koncie ma już pierwszą zdobytą bramkę oraz jedną asystę. W opinii trenera
piłkarskiej reprezentacji Bezdomnych, Jacka Karczewskiego będzie silnym wzmocnieniem drużyny. To ważne, zwłaszcza w kontekście przygotowao do Mistrzostw
Świata w 2013 roku. Ich gospodarzem będzie Poznao. "W nowym roku moim
marzeniem jest wyjazd wraz reprezentacją na światowy turniej piłkarz Bezdomnych, który zostanie zorganizowany w Brazylii" - z uśmiechem dodaje na koniec.
Naszemu reprezentantowi gorąco życzymy!!! aby wszystkie plany i marzenia
związane nie tylko z występami na boisku w 2010 roku w pełni zostały zrealizowane.

Krzysztof Kaczmarek w akcji...

...i z drużyną CIS Piątkowo

"Rękodzieło" na obchodach 91-szej rocznicy odzyskania Niepodległości 11 listopad 2009
Tegoroczny bogaty program obchodów 91 - szej rocznicy odzyskania
Niepodległości, wśród których kulminacyjnym punktem był występ mieszkającego od niedawna w Poznaniu byłego wokalisty słynnej ongiś brytyjskiej grupy
rockowej Genesis-Raya Wilsona, jak co roku zgromadził w centrum miasta tłumy
mieszkaoców stolicy Wielkopolski. Licznym konkursom i koncertom muzycznym
tradycyjnie już towarzyszył jarmark w trakcie którego drobni wytwórcy wśród
nich organizacje pozarządowe-prezentowały swoje wyroby. Podobnie jak w roku
ubiegłym, na placu przed Zamkiem nie zabrakło także stoiska przygotowanego
przez uczestników zajęd w pracowni rękodzieła artystycznego działającej przy
Stowarzyszeniu ETAP Centrum Integracji Społecznej na Piątkowie. Wykonane
ręcznie z fantazją i pietyzmem wyroby m.in. pamiątkowe odlewy i figurki z gipsu,
koszyczki z tzw. papierowej wikliny, sztuczna biżuteria czy oryginalne karty
okolicznościowe cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród odwiedzających
nasze stoisko mieszkaoców Poznania. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą
na dalszy rozwój działającej w ramach piątkowskiego Stowarzyszenia ETAP
pracowni rękodzieła artystycznego oraz zakup niezbędnych surowców do
misternej produkcji tych swoistego rodzaju pamiątek.

12.09.2009 r. Festyn na Osiedlu Jana III Sobieskiego
Odbywający się 12 września na terenie osiedla Jana III Sobieskiego festyn,
był kolejną okazją do zaprezentowania pracy warsztatu rękodzielniczego. Wykonywane z pasją i dbałością o każdy detal barwne ozdoby przyciągały do naszego
stoiska wielu odwiedzających festyn. Była to kolejna okazja do zapoznania mieszkaoców z ofertą jaką kieruje Centrum Integracji Społecznej Piątkowo. Cieszymy
się, że mogliśmy w sprzyjającej, piknikowej atmosferze zaprezentowad się mieszkaocom.

08/09 2009 Wyjazd Integracyjny
Dobiegające kooca wakacje skłoniły i nas do wygospodarowania kilku dni na
odpoczynek. Zorganizowaliśmy więc wyjazd integracyjny uczestników do Chudobczyc koło Pniew. Piękna okolica, czyste lasy, oraz jeziora sprzyjały odpoczynkowi po całym roku ciężkiej pracy, ale także skłaniały do aktywności. Atrakcji nie
brakowało. W ciągu dnia wycieczki po okolicy, pływanie łódką czy kajakiem,
rozgrywki w piłkę nożną. Wieczorami wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku,
gra w karty, czy karaoke. Wyjazd zorganizowany był w dwóch turach. Każdy
turnus trwał 4 dni. Niestety wszystko co dobre, szybko się kooczy

27.06.2009 r. Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych
Na Osiedlu Piastowskim odbył się Festiwal Społeczności Lokalnych. Rodzinny
festyn, w którym uczestniczyli zarówno pracownicy jak i uczestnicy programu
reintegracji w CIS Piątkowo. Wiele osób przyszło z dziedmi, dla których oferowano wiele atrakcji. W czasie festynu swoje stoisko miał warsztat rękodzielniczy.
Prezentowane przez warsztat, ręcznie wykonywane ozdoby, kartki okolicznościowe, biżuteria cieszyły się wśród odwiedzających dużym zainteresowaniem. Festyn
był dobrą okazją nie tylko do zabawy i rozrywki, ale również do promocji działao
CIS.

