Fundacja Oczami Brata

I stuknął roczek…
Dokładnie rok temu – 1 września 2017 roku – rozpoczęła się nasza przygoda i zarazem droga do samodzielności w
ramach projektu realizowanego przez Fundację Oczami Brata i przez Urząd Miasta Częstochowy. Otwarte zostały dwa
mieszkania – Mieszkanie Wspomagane przy ul. Marka Hłaski 10 (jestem jednym z jego mieszkańców) i Akademia
Życia przy ul. Kilińskiego.

Rocznicę naszego pobytu świętowaliśmy nieco wcześniej, bo 25 sierpnia. Z tej okazji zorganizowaliśmy Piknik
Sąsiedzki pn. „Razem na Hłaski”. Jego organizację prężnie koordynowałem razem z naszym Asystentem – Konradem
Flisem. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja – pojawiło się wielu znamienitych gości, w tym spora reprezentacja
naszych sąsiadów. Oprócz znamienitego towarzystwa znalazło się wiele fantastycznych atrakcji: grill, ciasta, napoje –
za strefę gastronomiczną odpowiadała Klubokawiarnia Alternatywa 21; planszówki i kalambury, gra w kapsle;
prezentacja wozu strażackiego połączona z podstawowym kursem udzielania pierwszej pomocy, bo bezpieczeństwa
nigdy dość! Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.
Na chwilę wróćmy jeszcze do dnia 1 września, bo właśnie wtedy za mąż wyszła wiceprezes Fundacji – Paulina
Ziembacz (teraz już Fronczak). Młodej Parze raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego i najpiękniejszego!!!
Teraz przenieśmy się dokładnie do połowy miesiąca – 15 września uczestniczyliśmy w Nocy Kulturalnej. Ekipa
Mieszkania skupiła się wokół teatru – najpierw, w Alternatywie 21, obejrzeliśmy spektakl sobotniej grupy Teatru
Oczami Brata, później m.in. znaleźliśmy się w naszym częstochowskim teatrze, gdzie obejrzeliśmy „Łysą śpiewaczkę”,
która bardzo mocno obfitowała angielskim humorem. Nasze obchody Nocy Kulturalnej zakończyliśmy…
delektowaniem się pysznymi zapiekankami.
Nazajutrz zjedliśmy śniadanie, ale to nie było zwykłe śniadanie, tylko „Śniadanie na Bieganie”. Wybraliśmy się na nie
razem z Mieszkaniem Treningowym. Nie zabrakło dobrej zabawy i smacznego jedzenia.
Niejako miesiąc zakończył się podobnie, jak się zaczął – 29 września na ślubnym kobiercu stanęli: Kasia
Dłużniakiewicz – Asystentka pracująca wcześniej dla Fundacji i jej narzeczony Grzegorz. Kochani, ponawiamy dla Was
najszczersze i najlepsze życzenia!!!
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