Na Miêdzynarodowych Warsztatach Plastyczno-Muzycznych w Skierniewicach spotkali siê goœcie ze Szwajcarii, studenci pedagogiki z Gdañska,
zapaleñcy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei, osoby niepeinosprawne ze Skierniewic, niewidomi ch³opcy z zak³adu w Laskach i
nastolatki "z problemami" z rosyjskiej Samary.
Na pierwszy rzut oka to dziwna zbieranina Ale wspólnie zorganizowali udan¹ imprezê, o¿ywili skierniewick¹ parowozowniê, pokazali, ¿e nie trzeba
wiele, ¿eby dobrze siê bawiæ
Poci¹g

Skierniewice

-Szwajcaria

W³aœciwie nie wiadomo,
Karawana,

nawi¹za³

od kogo i od czego

przed rokiem

która mo¿e zaowocowaæ

to wszystko

siê zaczê³o.

Otto Walser,

przewodz¹cy

kontakt z mi³oœnikami kolei, a w tym roku podpisa³

utworzeniem

miêdzynarodowej

szko³y Karawany

szwajcarskiemu

list intencyjny

z w³adzami

oddzia³owi
Skierniewic

miêdzynarodowej
Zaczê³a

sieci

siê wspó³praca,

w mieœcie

-G³ównym
celem sieci Karawany jest integracja osób niepeinosprawnych
ze œwiatem ludzi zdrowych -Êmówi Otto Walser
-Przy
okazji równie¿
obywateli ró¿nych krajów Mam nadziejê, ¿e ten projekt, który teraz realizujemy w Skierniewicach,
uda siê kontynuowaæ przez wiele lat i organizowaæ
spotkania

w ró¿nych krajach

Warsztaty
zorganizowano
w dwóch czêœciach -w
Skierniewicach
(1-6 sierpnia) i w Wildhaus w Szwajcarii
(8-15 sierpnia).
W skierniewickiej
parowozowni
60 osób przygotowa³o scenografiê,
przedstawienie
teatralne i oprawê muzyczn¹ do tego, co bêdzie siê dzia³o w Szwajcarii
Warsztaty
skupiaj¹ siê wokó³ tematyki kolejowej Uczestnicy namalowali ogromny plakat z wizerunkiem lokomotywy,
przygotowali spektakl pod has³em "Poci¹g
Karawany",
a poza tym -nauczyli
siê wyra¿aæ nastroje i emocje poprzez grê na.. plastikowych
beczkach
Przy okazji -zwiedzanie
parowozowni,
przeja¿d¿ki drezynami,
integracyjne
spotkania
przy ognisku,
trochê sportu (tu przodowali
ch³opcy z lasek,
amatorzy k¹pieli w basenie)
A na
zakoñczenie

s³odka niespodzianka

-p³on¹cy

tort w kszta³cie poci¹gu.

Zamiast haftu krzy¿ykowego
Dla œrodowiska osób niepe³nosprawnych
w Skierniewicach
to przede wszystkim
okazja wyjœcia poza cztery œciany domu
innego ni¿ codzienne zajêcia w Warsztatach
Terapii Zajêciowej
Dla czêœci z nich to ponadto szansa wyjazdu za granicê
Marek Ko/tan

by³ ju¿ co prawda

od dziewiêciu

lat i, jak twierdzi,

-Najbardziej

podoba mi siêÊlokomotywa,

du¿o farby
Anna

Trochê

Koziarska

"beczkowej".

to warsztatowa

ch³opców
9-osobow¹

-Ja chyba jeszcze
Pomys³ szalony,
-Wszyscy

Chyba

-mówi

Czuje siê trochê gospodarzem
Marek,

pokazuj¹c

przy ulicy Waryñskiego

bywa ju¿

tej placówki.

roz³o¿ony na trawniku

parowozowni

plakat.

-Posz³o

bardzo

z lasek
grup¹

haft krzy¿ykowy,

ogóle pozna³am
zafascynowa³y

Te¿ szykuj¹
-mówi

chocia¿

trochê nowych
stare

od komputerów
ludzi

parowozy.

Podoba

te¿ nie stroni

W parowozowni

mi siê grupa z lasek,

"Ogl¹dali"

je rêkami,

znalaz³a

siê w grupie

fajni ch³opcy

dotykaj¹c

dok³adnie

miejsce

przy

miejscu

siê na wyjazd do Szwajcarii

niepewnie

17 -letni Karol Kowalski

ale atrakcyjny

z Gdañska,
najbardziej

propozycja,

lubi

-W

nigdy nie bylem za granic¹

spotkaliœmy

specjalny

to dla niego obcy, daleki kraj. W warsztatach

sprz¹tanie

czegoœ

ale siê uda³o

artystka.

niewidomych

jest

któr¹Ênamalowaliœmy

siê bêbni³o -mówi

do Skierniewic

ale Szwajcaria

zajêciem

deszcz nam przeszkodzi³,

-Fajnie

Tymczasem
Przyjechali

kilka razy na S³owacji,
jego ulubionym

i spróbowania

siê przypadkiem

i mo¿e dlatego

wspó³organizatorka
szalony,

a jednoczeœnie

¿eby mia³a siedzibê

nasze

pomys³y

wydaj¹

siêÊtrochê

szalone

-przyznaje

Anna Wojciechowska,

pedagog

imprezy w parowozowni.

w jednym

bardzo

z budynków

atrakcyjny

pomys³ to utworzenie

parowozowni,

w Skierniewicach

który na razie nale¿y jeszcze

miêdzynarodowej

szko³y

Karawany

Jest

do miasta

-Na pewno pod has³em szko³y Karawany kry³yby siêÊrozmaite przedsiêwziêcia,
artystyczne i nie tylko, które pobudza³yby osoby niepe³nosprawne
do
aktywnoœci -mówi
Mariusz Danilewicz
z Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Mi³oœników Kolei -S¹
te¿ bardziej dalekosiê¿ne
plany. przy szkole
chcielibyœmy utworzyæ schronisko m³odzie¿owe,
w którego prowadzeniu
mog³yby uczestniczyæ osoby niepe³nosprawne.
Trudno o lepszy sposób
aktywizacji
zawodowej
przy okazji parowozownia
by ¿y³a, coœ by siê tu dzia³o. A schronisko
m³odzie¿owe na pewno by siê w Skierniewicach

przyda³o
Otto Walser zadeklarowa³ gotowoœæwspó³finansowania przedsiêwziêcia z pieniêdzy Karawany. Czy w³adzom Skierniewic pomys³ siê spodoba? Za
wstêpn¹ akceptacjê mo¿na by uznaæ list intencyjny podpisany w marcu tego roku przez prezydenta Ryszarda Bogusza i Otto Walsera Na dalszy ci¹g
rozmów bêdzie jednak czas dopiero pó¿niej
-Na

pewno

prezydenta

rozwa¿ymy
Bogusza

tê propozycjê

z urlopu -Êdoda³

-mówi
Tekst i fot:

wiceprezydent
Beata Michalik

S³awomir

Gmaj

-Ale

konkretne

decyzje

zostan¹Êpodjête

dopiero

po powrocie

