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Wiosna rozkwitła nam w pełni a z nią, zupełnie jakby rozgrzany ciepłymi promieniami słońca,
również nasz portal. Po okresie ?snu zimowego? można powiedzieć, że ruszyła lawina.
Pomysłów, nowych działów, nowych osób...

Właśnie... Zatrzymajmy się na moment na tym ostatnim... Nowe osoby, a tym samym nowe
teksty. Bardzo nas cieszy, że ludzie piszą do nas, że chcą z nami współpracować, dzielić się
swoimi przemyśleniami, prezentować swoje historie. W tym i osoby niepełnosprawne, które na
naszym portalu dostrzegają możliwości rozwoju, samorealizacji, sens działania. I przychodzi im
to normalnie i naturalnie. Niektóre historie już poznaliście, doceniliście, czekacie na więcej! Inne
? dopiero poznacie! Warto jednak zaznaczyć tutaj, że Wasze pozytywne przyjęcie nowych osób
i ich historii sprawia, że chcą oni dalej pisać, dalej tworzyć. I to się napędza wzajemnie. Dzięki
temu otwierają się nowe możliwości: dla Was, dla Nich, dla nas! 

QchniaON, DayemyRade, deTonatory ? to nowe działy, które wystartowały na wiosnę i okazały
się bardzo popularne. Aktywizują osoby, dostarczają rozrywki, pokazują ludzkie historie.
Stanowią kwintesencję naszej misji. Ich stworzenie było strzałem w dziesiątkę, a ich obecność
zawdzięczacie pomysłowości Kasi Łukasiewicz.

I już za chwileczkę, już za momencik, jak to było w pewnej starej piosence, przyjdzie pora
zjazdu w Kołobrzegu. Obecność wspaniałych, fantastycznych osób, możliwość ich poznania,
rozmowy, wszystko to dopełnione niesamowitymi atrakcjami i niezapomnianą atmosferą.
Oczywiście, tak jak rok temu, obiecujemy relację opatrzoną zdjęciami. I chociaż z pewnością
nie pojawi się ona natychmiast po powrocie (trzeba wszak wszystko dokładnie opowiedzieć), to
jednak postaramy się jak najszybciej ją umieścić.

Nie ma jednak róży bez kolców i w związku z tym informujemy, że nie będzie nas już od
czwartku rano. Ruszamy bowiem w podróż, by wszystkich móc odpowiednio przywitać, a to
oznacza, że aż do poniedziałkowego wieczoru aktywność portalu będzie znikoma. Oczywiście
na pojawienie się pewnych nowych rzeczy możecie liczyć, niemniej jednak do pracy pełną parą
wrócimy dopiero od poniedziałku wieczór.

Na koniec zaś dziękujemy wszystkim za maile i wiadomości, które do nas wysyłacie. Ciepłe,
pozytywne, pełne wsparcia dla tego, co robimy. To wzmaga motywację, by starać się bardziej i
bardziej. Właśnie dla Was!!!
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