
Tajemniczy świat zwierząt 

Po raz kolejny w piękny i słoneczny dzień 12 czerwca zostaliśmy zaproszeni przez Państwa Zawadów do 

ich przepięknej posiadłości, która mimo iż jest położona w mieście jest rajem dla zwierząt tam 

zamieszkujących. Mogliśmy zobaczyć je z bliska a nawet je usłyszeć. Sprawiło nam to wiele nieopisanej 

radości. Były tam przeróżne ptaki, kucyki, świnki, psy, koty i króliki. Ta cała menażeria to oczko w głowie 

właścicieli. Mogliśmy poczuć się jak na wymarzonym ranczo z dzikiego zachodu. Po obejrzeniu zwierząt 

mogliśmy skosztować pysznych potraw. Był to wesoły czas, za który bardzo dziękujemy Państwu 

Zawadom. / Mirosława Penczyńska 

 

 

Festyn parafialny - wesoła rodzina to Maryi przyczyna 

W słoneczną niedzielę 8 czerwca odbył się kolejny festyn w parafii pod wezwaniem Matki Bożej 

Miłosierdzia w Swarzędzu. Nasz WTZ przygotowywał wiele festynowych atrakcji. Były to między innymi: 

plener malarski, pracownia stolarska i ceramiczna oraz program artystyczny. Zaprezentowaliśmy w nim 

wiersz zapisany w piśmie brajla pt. „Niepełnosprawność”. Odczytała go Agata Kiejdrowska. Następnie nasz 

zespół odśpiewał trzy piosenki: „Tango dla Pana”, „Bóg się mamo nie pomylił” oraz „Smak i zapach 

pomarańczy”. Wystawiliśmy też zbudowaną przez nas kostkę multisensoryczną. Można było do niej wejść z 

zawiązanymi oczami i za pomocą dotyku rozpoznać różne faktury i przedmioty. Oprócz naszych atrakcji na 

festynie były też występy teatralne, rozgrywki szachowe, przeciąganie liny, koszykówka, konkurencje 

sprawdzające naszą siłę. Na koniec imprezy odwiedziła nas straż pożarna, która stworzyła fontannę, pod 

którą wszyscy zebrani mogli się ochłodzić. / Agnieszka Bagrowska i Michał Ogoniak 

 



 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO ZA ROK 2012 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI 

SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W 2013 ROKU 

Stowarzyszenie działa od 8.12.1990 roku zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym 04.02.1991roku . Obejmuje 

opieką  245 dzieci i osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności z następującymi schorzeniami: 

- porażenia mózgowe, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa 

- uszkodzenia narządów zmysłów 

- uszkodzenia genetycznezaburzenia metaboliczne, przewlekłe choroby, sprzężone niepełnosprawności 

W 2013 roku Stowarzyszenie prowadziło na rzecz podopiecznych i ich rodzin następujące formy pomocy: 



1. Rehabilitację ruchową połączoną z zabiegami fizykoterapeutycznymi i hydromasażem w sali 

rehabilitacyjnej na os. Kościuszkowców 13 i w sali na os. Czwartaków. Rehabilitanci dojeżdżali na 

ćwiczenia do domów dzieci nie poruszających się samodzielnie. Wypożyczaliśmy sprzęt rehabilitacyjny do 

domów. 

2. Hipoterapię - ćwiczenia prowadzone przez hipoterapeutkę i pomoc hipoterapeuty. 

3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami: 

- zajęcia terapeutyczne w domach dzieci w cięższym stanie zdrowia 

- popołudniowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci młodszych -  jeden raz w tygodniu 

- zajęcia wokalno-muzyczne  i teatralne 

- terapię zaburzeń mowy 

- dogoterapię 

- porady psychologiczne 

- ćwiczenia na pływalni „Wodny Raj” 

  

- konsultacje z prawnikiem. 

- ćwiczenia z wczesnej interwencji dla najmłodszych dzieci prowadzone przez  specjalistów -  

doposażyliśmy sale w specjalistyczny sprzęt do wczesnej interwencji  z wpłat 1% podatku  i od 

darczyńców.  

4. Byliśmy organizatorami wyjazdu zdrowotno-wypoczynkowego nad morze 

5. Stowarzyszenie realizowało programy, które umożliwiły i w znacznym stopniu poszerzyły rehabilitację i 

pomoc specjalistyczną dla dzieci 

- dotowane przez samorząd gminy Swarzędz 

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

- Starostwo Powiatowe 

- Firma Aquanet 

7. Inne formy działalności 

- udział w  Gminnych Igrzyskach dla „Sprawnych Inaczej” 

- młodzież  z I   Liceum Ogólnokształcącego  Fundacji EKOS zorganizowała olimpiadę  sportową dla 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 

- zorganizowanie XII Powiatowej Olimpiady Sportowej z plenerem malarskim dla „sprawnych inaczej” 

- zorganizowanie IX Diecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych Anielskie 

Śpiewogranie 



- współpraca z Lions Clubem PATRIA  z Poznania, firmą BLUM, UTAL,SZPOT, Bystry,Krug 

- udział w imprezach osiedlowych, miejskich, powiatowych – występy artystyczne,  wystawy, kiermasze 

prac uczestników WTZ, dni otwarte Warsztatu Terapii Zajęciowej 

- współpraca z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

- współpraca ze szkołami i przedszkolami i parafią Matki Bożej Miłosierdzia 

- mamy duże grono wolontariuszy (młodzież gimnazjalna , licealiści i studenci) pomagających dzieciom 

niepełnosprawnym 

- spotkanie wigilijne 

- wyjazdy do teatru,  na koncerty, wycieczki autobusowe 

- raz w miesiącu odbyła się msza święta przygotowywana przez dzieci i osoby niepełnosprawne 

- imprezę świąteczną „Bawimy się z Mikołajami” 

8. Stowarzyszenie prowadzi  Warsztat Terapii Zajęciowej zaadaptowany przez Spółdzielnię Mieszkaniowa 

w Swarzędzu, wyposażony dzięki pomocy władz i darczyńców. Działalność Warsztatu finansowana jest z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. 

W  Warsztacie działa 7 pracowni: 

- pracownia gospodarstwa domowego 

- pracownia plastyczna i rękodzieła artystycznego 

- krawiecka 

- ceramiczna 

- komputerowa 

- technik różnych 

- pracownia stolarska. 

W każdej zatrudniony jest instruktor terapii. W ośrodku pracuje na część etatu rehabilitantka, psycholog, 

logopeda, pielęgniarka, pracownik administracyjny, kierowca, opiekun przewozu uczestników WTZ i 

kierownik. 

Uczestnicy Warsztatu biorą udział we wszystkich wydarzeniach i imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, współpracujemy z innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej. W2013 roku zakupiliśmy nowy 

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki na jego zakup zgromadziliśmy poprzez 

organizowanie imprez charytatywnych a przedewszystkim otrzymaliśmy pomoc od  wielu firm i organizacji. 

Dążymy do stworzenia kompleksowej opieki  nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi od 

najwcześniejszych chwil życia aż do wieku dojrzałego. 

Działalność rehabilitacyjno – terapeutyczną Stowarzyszenia i Warsztatu Terapii Zajęciowej finansują i 

wspomagają władze gminy, powiatu, województwa, Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób 



Niepełnosprawnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, wiele firm i indywidualnych darczyńców oraz wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy. 

Nasze Stowarzyszenie posiada status  organizacji pożytku publicznego i prowadzi zbiórkę 1% od podatku 

dochodowego. 

Swarzędz, luty 2014r 

 

 

BILANS 2013 

I.  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Jednostką sprawozdawczą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka  z siedzibą w 62-020  Swarzędz  os. Kościuszkowców 13, zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym w Poznaniu KRS 0000021128. 

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność statutowa, a w szczególności  pomoc 

dzieciom i osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja, hipoterapia, dogoterapia, różne formy terapii. 

2. Czas trwania jednostki jest nieograniczony 

3. Sprawozdanie dotyczy roku kalendarzowego i obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. 

4. Przy stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości jednostka zakłada, że będzie kontynuowała w 

przyszłości działalność w nie zmienionym zakresie 

5. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według rzeczywiście poniesionej na ich 

nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, 

przy ustaleniu stawek wykorzystano przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Rachunkowość prowadzona jest na podstawie dowodów księgowych, ujmujących zapisy zdarzeń w 

porządku chronologicznym i systematycznym.  

  

II.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

1. Stan na początek 2013 roku                                               189 786,64 zł 

2. Zwiększenia, zmniejszenia                                                 +38 798,78 zł 

- zysk  za 2013 rok                                                              +38 798,78 zł            

                                                                                                                         

      3.   Stan na koniec roku obrotowego  31.12.2013                 228 585,42 zł 

  

III.RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

A/  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej           51 793,55 zł 



I/ Wpływy                                                                                    1 015 608,73 zł 

                 1/Inne wpływy z działalności operacyjnej                              1 015 608,73 zł 

II/ Wydatki                                                                                      963 815,18 zł 

                 2/Inne wydatki z działalności operacyjnej                               963 815,18 zł 

B/  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej             89 600,00 zł. 

C/  Przepływy środków pieniężnych  z działalności finansowej                  3 766,91 zł 

1. Inne wpływy finansowe                                                                       1 080,90 zł 

2. Inne wydatki finansowe                                                                           -  2,67 zł 

3. Zobowiązania na początek okresu rozliczeniowego                           -6 435,19 zł 

4. Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego                               9 812,65 zł 

5. należność na koniec okresu rozliczeniowego                                        -688,78 zł 

D/ Przepływy pieniężne netto razem                                                            -34 039,54 zł 

E/ Środki pieniężne na początek okresu                                                     178 075,83 zł 

F/ Środki pieniężne na koniec okresu                                                          144 036,29zł 

  

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. 

LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU ZA OKRES  01.01.2013-31.12.2013 ROK 

Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka w Swarzędzu informuje, że w okresie 

sprawozdawczym poniosło wydatki w kwocie  977 890,85 zł, na które składają się: 

1 Amortyzacja 14 073,00 zł 

2 

Zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, energia 

cieplna, artykuły biurowe, materiały do terapii zajęciowej, 

paczki świąteczne 

118 733,61 zł 

3 

Usługi obce  ( usługi rehabilitacyjne dla podopiecznych, 

pływalnia, koszty rozmów telefonicznych, monitoring 

pomieszczeń, utrzymanie koni, usługi bankowe, pocztowe, 

naprawy, remonty) 

128 537,25 zł 

4 
Wynagrodzenia (wynagrodzenia pracowników WTZ, 

rehabilitantów, umowy zlecenia) 
565 805,70 zł 

5 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 

pracowników 
100 666,46 zł 

6 
Pozostałe koszty ( polisy ubezpieczeniowe, czynsz, wycieczki, 

trening ekonomiczny) 
50 072,16 zł 



7 odsetki 2,67 zł 

  

Z ogólnej kwoty kosztów przypada na działalność: 

 Warsztatu Terapii Zajęciowej                             575 291,67 zł 

 Stowarzyszenia                                                                402 599,18 zł 

W okresie sprawozdawczym na przychody  Stowarzyszenia 

w kwocie  1 016 689,63 zł 

złożyły się: 

1 Składki członkowskie 7 300,00 zł 

2 Darowizny osób fizycznych 119 866,70 zł 

  W tym darowizny z tytułu 1% podatku 104 802,57 zł 

3 Darowizny osób prawnych 39 392,40 zł 

4 Dotacja Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 122 500,00 zł 

5 Dotacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 522 840,99 zł 

6 Dotacja Starostwo Powiatowe 85 850,68 zł 

7 Dotacja Wielkopolski Urząd Wojewódzki 10 000,00 zł 

8 Dotacja Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 zł 

9 

Inne przychody 99 857,96 zł 

W tym sprzedaż prac 3 452,84 zł 

Sprzedaż samochodu 16 500,00 zł 

Przychody na zakup samochodu 79 905,12 zł 

10 Odsetki 1 080,90 zł 

Z ogólnej kwoty przychodów przypada na działalność: 

 Warsztatu Terapii Zajęciowej                                          575 291,67 zł 

 Stowarzyszenia                                                                  441 397,96 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu 

w okresie sprawozdawczym wykazuje zysk  w kwocie  38 798,78 zł            

 

 

XII Piknik Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

W sobotę 31 maja nasz WTZ i stowarzyszenie wyruszył na kolejny piknik do Rakowni. Z naszymi 

przyjaciółmi z innych placówek spotkaliśmy się na pobliskim boisku. Drużyna ze Swarzędza na czas 

zabawy stała się wiewiórkami. Wzięliśmy udział w 12 zawodach sportowych, które  dostosowane były do 



naszych  możliwości. Były to m.in. kręgle, rzut piłką do kosza, strzał do bramki, łowienie rybek, 

konkurencje zręcznościowe,  ubijanie piany z żółtek jaj na sztywno, przeciąganie liny. Nie liczyły się tam 

punkty, tylko udział w festynie i radość bycia razem. Każda z przybyłych ekip mogła zaprezentować się 

artystycznie poprzez wykonanie jednej lub kilku piosenek. Na pikniku było też sześć golden retrieverów. 

Mogliśmy zobaczyć ich tresurę. Na stanowisku policyjnym mogliśmy przymierzyć  czapki policyjne z 

całego świata. Nie zabrakło rozmaitych smakołyków, był chleb ze smalcem i ogórkami, kiełbasa z grilla, 

domowe ciasta, lody i gofry. Pogoda była wyjątkowo słoneczna przez co wielu z nas spiekło się na raka. 

Dzięki miłej atmosferze czas zleciał bardzo szybko. Każdy pełen wrażeń i z prezentami w ręku wracał 

szczęśliwy do domu. Za to wspaniałe spotkanie serdecznie dziękujemy organizatorom. Będziemy 

wspominać je przez długi czas. / Michał Ogoniak 

 

 

 

Dzień Matki w KAWIARNI RETRO 

26 maja w naszym WTZ zorganizowaliśmy Święto Mam. Nasz warsztat przeobraził się z tej okazji na 

kawiarnię w stylu retro.  Punktualnie o godzinie 12 przybyłych gości powitała Pani Prezes naszego 

Stowarzyszenia Barbara Kucharska. Następnie przedstawiliśmy program artystyczny, w którym znalazł się 

wiersz o mamie i piosenki dla wszystkich przybyłych mam. Mogliśmy poczuć się jak prawdziwi artyści 

dzięki specjalnej kurtynie. Na zakończenie części artystycznej odśpiewaliśmy uroczyste "Sto lat", 

wręczyliśmy kwiaty oraz upominki specjalnie przygotowane na ten dzień. Następnie zaprosiliśmy nasze 

mamy na kawę i coś słodkiego do naszej kawiarenki. Każdy z nas był kelnerem dla swej mamy. Z całego 

serca dziękujemy naszym mamom, że były z nami tego dnia i są z nami na co dzień. / Agata Rybicka i 

Michał Ogoniak 



 

 

 

XIX Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

W piątek 16 maja w hali Unii Swarzędz odbyły się już po raz XIX Gminne Igrzyska Sportowe dla Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej. Zorganizowała je Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu. 

Po raz kolejny były emocje, zabawa i integracja przez sport. Oprawę artystyczną stanowiły hymn igrzysk „I 

my też możemy się śmiać” w wykonaniu Sandry Paetz oraz występ dzieci z klas integracyjnych i oddziału 

przedszkolnego z SP nr 4. Wzięliśmy udział w 20 konkurencjach, m.in.: rzut woreczkiem do kosza, 

stanowisko manualne, rzut do ruchomego celu, slalom, „trąba powietrzna”, tunel, strzał do bramki. W 

sportowych zmaganiach pomagali nam wolontariusze z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów, Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Publicznego Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia 

Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz. Podczas zakończenia na wszystkich czekał poczęstunek, 

dyplomy, medale i upominki. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 

igrzysk. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Polsko - ukraińska majówka 

W ramach unijnego projektu „Młodzież w działaniu" uczniowie Gimnazjum w Zalasewie gościli swoich 

rówieśników z Ukrainy. Także nasze stowarzyszenie miało okazje nawiązać polsko – ukraińskie 

znajomości. We wtorkowe przedpołudnie - 6 maja - spotkaliśmy się w naszym WTZ. Śpiewaliśmy piosenki 

i poznawaliśmy swoje imiona. Najbardziej podobały nam się tradycyjne pieśni ukraińskie. Natomiast o 

godzinie 14:30 spotkaliśmy się na wycieczce w Dziekanowicach. Celem tej wyprawy był Wielkopolski Park 

Etnograficzny - skansen wsi wielkopolskiej. Mogliśmy dowiedzieć się jak wyglądała polska wieś w XIX 

wieku. Kolejne wspólne spotkanie odbyło się 7 maja w naszym WTZ. Spotkanie miało na celu przybliżenie 

naszym nowym znajomym z Ukrainy polskich gier i zabaw. Zwieńczaniem trzech dni wspólnej integracji 

była impreza pod hasłem „Spartakiada na miarę możliwości" zorganizowana przez młodzież i nauczycieli 

Gimnazjum w Zalasewie oraz nasze stowarzyszenie. W dniu 8 maja około godziny 10 w murach gimnazjum 

licznie przybyłych gości powitali uczniowie tej szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor Wojciech Szulc. 

Swoje podziękowanie wygłosił opiekun młodzieży ukraińskiej Sergiej Timoszczuk. Zasady gry fair play 

przypomniała Pani prezes naszego stowarzyszenia Barbara Kucharska. Po wygłoszeniu oficjalnych mów, 

delegacja z naszego stowarzyszenia wręczyła pamiątkowe dyplomy gospodarzom Spartakiady oraz gościom 

z Ukrainy. Wreszcie przyszedł czas na długo oczekiwany przez wszystkich moment - ceremonia zapalenia 

znicza i wygłoszenia przysięgi. Aktu tego dokonali uczestnicy naszego WTZ Michał Ogoniak i Marcin 

Łaganowski. Z zapartym tchem wszyscy obecni wsłuchiwali się w słowa wypowiadanej przysięgi. Gdy 

ucichły ostatnie słowa przyrzeczenia zgromadzeni w gimnazjum zasiedli by obejrzeć niezwykle ciekawy 

polsko-ukraiński program artystyczny złożony z  piosenek i tańców polskich jak i ukraińskich. Cała część 



artystyczna na zgromadzonych wywarła niezapomniane wrażenie. Następnie udaliśmy się  na posiłek. Przed 

spożyciem dobrego obiadu kontynuowaliśmy nasze polsko-ukraińskie biesiadowanie, śpiewając na zmianę 

polsko-ukraiński repertuar. Najedzeni do syta udaliśmy się z powrotem na widownie by obejrzeć 

przedstawienie pt. „Kopciuszek”, które zostało wystawione w wersji angielskiej. Obejrzawszy niezwykle 

ciekawą inscenizacje tej sztuki udaliśmy się na świeże powietrze by dotlenić się w czasie gier zespołowych 

takich jak mollky i boccia. Uczestniczyliśmy też w plenerze malarskim oraz w zabawach z chustą Klanzy. 

Zakończywszy naszą mini sportową rywalizację utworzyliśmy krąg by tradycyjne odśpiewać hymn naszego 

stowarzyszenia - „Jaka siła”. Była to forma podziękowania naszym kolegom i koleżankom z Ukrainy oraz 

Zalasowa za wspólnie spędzone chwile. Po czym zostały wręczone pamiątkowe medale każdemu 

uczestnikowi Spartakiady. Zrobiwszy sobie ostatnie pamiątkowe zdjęcia z żalem, ale niezwykle szczęśliwi 

udaliśmy się do domu. Dziękujemy Gimnazjum w Zalasewie i gościom z Ukrainy za niezapomniany czas. A 

kierownictwu i naszej kadrze serdeczne podziękowania za trud i wysiłek, jaki włożyli za współorganizację 

tej imprezy oraz umożliwienie nam przeżycia tych cudownych momentów. / Agata Rybicka i Michał 

Ogoniak 

 

 

 

Uwaga rodzice! 

W tym roku możemy wesprzeć finansowo wyjazd dzieci i osób niepełnosprwanych na turnusy 

rehabilitacyjne. Prosimy o składanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia w każdy wtorek w 

godzinach18:00-20:00. 

 

 

„Wdzięczność jest pamięcią serca” 

Pomagają nam firmy i osoby prywatne – DZIĘKUJEMY 

AQUANET 

Dzięki konkursom ogłaszanym przez Firmę AQUANET mogliśmy realizować wiele ciekawych projektów 

dotyczących organizacji hipoterapii, poznać nowe techniki terapii np. filcowanie, rozwijać zdolności 

taneczne, zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną oraz wygląd. Obecnie realizujemy program „Odkrywamy 

wyobraźnię”. Dziękujemy. 



 

BLUM – dziękujemy Panu Prezesowi Andrzejowi Michalskiemu i Pani Aldonie Zbrowskiej- Piecka oraz 

Wszystkim Pracownikom za współpracę z naszym Stowarzyszeniem, za rezygnowanie z prezentów 

gwiazdkowych na rzecz naszych dzieci, za zapraszanie nas na spotkania świąteczne z pracownikami, pomoc 

w zakupie samochodu, zakup psa do dogoterapię, sprzętu rehabilitacyjnego i wiele innych form pomocy. 

 

FIRMA BYSTRY – Pan Prezes Andrzej Bystry i Pani Agata Bystry od kilkunastu lat darują dla 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej pyszne produkty firmowe. Wsparli nas w zakupie samochodu i 

wielu innych przedsięwzięciach. Dziękujemy. 

FIRMA BASF – dziękujemy za farby i materiały do odnowienia pomieszczeń w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej. 

FIRMA CYBINA – wspomaga nas finansowo w organizowaniu specjalistycznych ćwiczeń dla dzieci i 

osób z niepełnosprawnościami, pomogła w zakupie samochodu. Dziękujemy Panu Prezesowi Andrzejowi 

Arentowskiemu. 

DRUKARNIA SWARZĘDZKA – Pan Stanisław Witecki jest z nami od początku działalności 

Stowarzyszenia. Zawsze wspierał  naszych podopiecznych, drukował potrzebne nam materiały. Dziękujemy 

Panu Stanisławowi i jego synowi Marcinowi za życzliwość i pomoc. 

FIRMA DOPPIEK – dziękujemy Firmie za darowanie nam pysznych produktów oraz  Panu Prezesowi 

Robertowi Gucze za „górę grosza”. 

FIRMA M.R.K. JANKOWSCY – od początku działania Warsztatu Terapii Zajęciowej daruje codziennie 

pieczywo na śniadania dla uczestników Warsztatu. Dziękujemy Firmie za ten piękny dar. 

JK BIŻUTERIA – Pani Łucja Kamieńska zawsze pamięta o "Mikołaju" i "Dniu Dziecka" obdarowując 

naszych podopiecznych słodyczami. 

FIRMA KRUG – wspiera nas od wielu lat finansowo i materialnie, pomogła w zakupie samochodu, 

pamięta o dzieciach darując słodycze. Dziękujemy Państwu Danucie i Tadeuszowi Krug. 

RSP KRUSZEWNIA – od kilkunastu lat wspiera nas darując produkty firmowe. Dziękujemy. 

LIONS CLUB  POZNAŃ PATRIA – pomaga nam od kilku lat organizując koncerty charytatywne, z 

których dochód pomógł nam w organizacji turnusów rehabilitacyjnych, zakupie samochodu i innych 

zadaniach rehabilitacyjnych. Dziękujemy Pani Halinie Benedyk i Paniom z Lions Clubu. 

FIRMA MAGDALENKA – Pani Małgorzata Nowak  daruje nam wiele słodkich produktów firmowych na 

różne okazje i OGROMNE TORTY dla 300 dzieci z okazji naszych jubileuszy. Dziękujemy. 

FIRMA POŁYSK – dziękujemy za troskę i strzeżenie naszego ośrodka, za wszelką pomoc finansową i 

materialną dla naszych podopiecznych Panu Prezesowi Krzysztofowi Wróbel i całej Firmie. 



FIRMA SZPOT – współpracuje z nami od kilkunastu lat wspomagając nas finansowo i materialnie, 

zaprasza nas na rajdy firmowe, na których możemy prezentować i wystawiać na aukcje prace naszych 

podopiecznych. Dziękujemy Panu Prezesowi Ireneuszowi Szpotowi i całej Firmie. 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu- jest z nami od początku działalności Stowarzyszenia, 

śp. Leszek Grajek tworzył z nami Stowarzyszenie, dziękujemy za użyczenie pomieszczeń, dzięki którym 

mogliśmy rozwijać kolejne formy pomocy a zwłaszcza za Warsztat Terapii Zajęciowej, za pomoc w jego 

utrzymaniu i pozyskiwaniu darczyńców. Dziękujemy Panu Prezesowi Pawłowi Pawłowskiemu, Zarządowi, 

Radzie Nadzorczej i Pracownikom Spółdzielni. 

UTAL od wielu lat firma UTAL wspiera  finansowo  nasze działania dla dzieci i osób z 

niepełnosprawnościami. Dzięki comiesięcznym wpłatom możemy w sposób ciągły i systematyczny 

organizować rehabilitację  i specjalistyczne ćwiczenia  dla naszych podopiecznych, za znaczącą pomoc w 

zakupie samochodu dziękujemy Panu Prezesowi Jackowi Wojciechowskiemu i całej Firmie. 

 

UNIA – firma pomaga nam materialnie darując środki chemiczne do utrzymywania czystości Warsztatu i 

ośrodka wczesnej interwencji. Dziękujemy Pani Prezes Małgorzacie Borowiak- Koppe i Firmie za 

okazywaną pomoc. 

VOLKSWAGEN – realizujemy program 1+1=3 

 

Program „1+1=3 Razem znaczy więcej” to akcja, która narodziła się w fabryce Volkswagen Poznań w 2009 

roku z chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym w regionie Wielkopolski. Volkswagen Poznań jest 

największym pracodawcą w tym regionie, zatrudnia około 6800 osób i właśnie z tej ilości rodzi się siła. 

Dzięki zaangażowaniu kilku tysięcy pracowników, chcących wspierać finansowo potrzebujących udaje się 

firmie Volkswagen Poznań  już od 5 lat wywoływać uśmiech na twarzach podopiecznych różnych 

organizacji pożytku publicznego. 

Program„1+1=3 Razem znaczy więcej”   jest połączeniem wolontariatu pracowniczego i zbiórki publicznej, 

którą organizuje dana fundacja lub stowarzyszenie na terenie udostępnionym przez Volkswagen Poznań. W 

ramach  programu wspierane są organizacje z regionu Wielkopolski, które w ramach corocznego głosowania 

wybierają pracownicy fabryki. W ramach jednej edycji programu wspierana jest tylko jedna, wskazana 

przez pracowników fundacja lub stowarzyszenie. Pracownicy zatrudnieni przez Volkswagen Poznań 

każdego roku dobrowolnie przystępują do programu i godzą się tym samym na comiesięczne potrącanie z 

ich wynagrodzenia 1 złotówki, która przekazywana jest bezpośrednio na konto wybranej większością 

głosów fundacji. To pierwsza „jedynka” z naszego równania. Druga „jedynka” to symboliczny datek, który 

do skarbon z logo programu mogą wrzucić wszystkie osoby przybywające na teren fabryki, goście, 

kontrahenci, zwiedzający. A dlaczego w równaniu 1+1 daje trzy, a nie zgodnie z matematycznym 

wyliczeniem 2? Otóż to wartość dodana, uśmiech, który otrzymują pracownicy fabryki w zamian za pomoc 

od osób, którym udało im się pomóc. 



1 złoty wydaje się być niewielką kwotą, ale przemnożony przez ilość pracowników, którzy przystępują do 

programu i 11 miesięcy trwania akcji daje sumy, dzięki którym udaje się „góry przenosić”. 

W pierwszej edycji programu Volkswagen Poznań wspierał Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami 

Nowotworowymi w Poznaniu, do której los uśmiechnął się po raz drugi, w  czwartej edycji, która dobiegła 

końca w grudniu 2013 roku. W drugiej edycji programu współpracowano z Terenowym Kołem Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole, a w trzeciej edycji, w roku 2012 

Volkswagen Poznań wsparł organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji 

Szpiku u Dzieci program „W szpitalu chce być z mamą”.  W ramach czterech zakończonych edycji 

Programu „1+1=3 Razem znaczy więcej” pracownicy fabryki przekazali łącznie na rzecz wspomnianych 

fundacji lub stowarzyszeń 286.000 złotych. Obecnie pracownicy Volkswagen Poznań ,Fabryki 

Samochodów Użytkowych i Komponentów, wspierają Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 

im. Leszka Grajka. 

  

Z całego serca dziękujemy Państwu, którzy wspomagają nas w prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

darczyńcom posiłków dla uczestników WTZ 

             - Pani Elżbiecie Owczarczak 

             - Rodzinie Wielogórskich 

             - Panu Bogdanowi Skarbińskiemu 

Dziękujemy Klubowi Pracodawców ze Swarzędza, LIDL Polska, Zbigniew Burchard „ZET-BE”,księgarni 

ATLAS, Kwiaciarni „Kwiaty u Beaty”, Pani Grażynie Olejniczak z biura rachunkowego i wszystkim 

biurom rachunkowym, które pomagają nam w zbiórce 1%. 

Dziękujemy Redakcji Informatora Spółdzielczego, Panu Piotrowi Choryńskiemu, Redakcji Filantropa,  

Listu dla Chorych, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej. Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy w różny 

sposób nas wspomagają, wpłatom 1% podatku dochodowego, darami finansowymi, materialnymi i dobrym 

słowem. 

Programy wspierane finansowo przez Samorząd Gminy Swarzędz w 2014 roku: 

1. PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCG ANIELSKIE 

ŚPIEWOGRANIE 

2. REHABILITACJA I TERAPIA DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

3. WCZESNA INTERWENCJA DROGĄ DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

4. BAWIMY SIĘ Z MIKOŁAJAMI 

5. WYJAZD PROFILAKTYCZNO –ZDROWOTNY Z WYPOCZYNKIEM DZIECI I OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OPIEKUNEM 

 Programy wspierane finansowo przez Samorząd Powiatu w 2014 roku: 

1. XIII IGRZYSKA SPRAWNYCH INACZEJ 

2. PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ANIELSKIE 

ŚPIEWOGRANIE 

3. REHABILITACJA I TERAPIA DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

4. WCZESNA INTERWENCJA DROGĄ DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

5. WYJAZD PROFILAKTYCZNO –ZDROWOTNY Z WYPOCZYNKIEM DZIECI I OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OPIEKUNEM 

6. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 

WSPARCIE ICH RODZIN POPRZEZ ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ 



 

"Wdzięczność jest pamięcią serca" 

 

 

 

„RAZEM ZNACZY WIĘCEJ” 

Jesteśmy po pierwszym kwartale współpracy z Firmą Volkswagen Poznań sp.z o. o. 

Pracownicy firmy Volkswagen Poznań przekazują nam symboliczną złotówkę ze swoich miesięcznych 

wynagrodzeń - a dla nas jest to znacząca kwota, dzięki której możemy finansować rehabilitację dzieci i osób 

niepełnosprawnych z naszego Stowarzyszenia. 

Dzięki pieniądzom podarowanym z firmy  Volkswagen  od lutego do kwietnia finansowaliśmy rehabilitację 

ruchową dzieci i osób niepełnosprawnych, rehabilitację na  pływalni, terapię psychologiczną, zajęcia 

terapeutyczne grupowe, organizację hipoterapii. 

Pieniądze, które otrzymaliśmy od Państwa w darze zapewniają organizowanie i ciągłość ćwiczeń 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych co jest niezwykle ważne w życiu osób z niepełnosprawnościami. 

Z całego serca dziękujemy Zarządowi i wszystkim Pracownikom Firmy VOLKSWAGEN. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ośrodka. 

  

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, 

rodziców i podopiecznych 

Barbara Kucharska 



 

 

 

W przeddzień kanonizacji Papieża Polaka 

W przeddzień kanonizacji Jana Pawła II oraz niedzieli Miłosierdzia Bożego, czyli 26 kwietnia, nasze 

Stowarzyszenie wraz z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia postanowiło przygotować Koncert 

Papieski. Wzięli w nim udział nasi przyjaciele z Opery Poznańskiej - Urszula Jankowiak i Michał Marzec z 

akompaniamentem Wandy Marzec. Mogliśmy usłyszeć piękne utwory Bacha, Verdiego i innych 

kompozytorów. Muzyce towarzyszyły odczytane przez Agatę Kiejdrowską i Marię Rybarczyk (aktorką 

Teatru Nowego w Poznaniu) słowa Papieża Polaka, które kierował do osób niepełnosprawnych i chorych. 

Wszyscy zebrani z zainteresowaniem wysłuchali koncertu. Czułem jak to sam Papież kieruje te słowa do 

mnie. Na koniec wręczyliśmy artystom kwiaty, anioły i podziękowania oraz wspólnie odśpiewaliśmy 

ukochaną pieśń papieża – „Barkę”. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Spotkanie z księdzem biskupem Grzegorzem Balcerkiem 

23 kwietnia odbyło się nasze wielkanocne śniadanie. Gościliśmy na nim ks. Biskupa Grzegorza Balcerka i 

przedstawicieli władz powiatu i gminy. Po powitaniu zebranych gości przez Panią Barbarę Kucharską odbył 

się program artystyczny o zmartwychwstaniu Chrystusa wykonany przez uczestników i terapeutów WTZ. 

Teksty zaczerpnęliśmy z utworów księdza Jana Twardowskiego o Wielkanocy. Następnie poprosiliśmy 

księdza biskupa o pobłogosławienie potraw. Po modlitwie zasiedliśmy do śniadania. Po skosztowaniu 

pysznych potraw zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie zabrał głos Pan wicestarosta 

Zygmunt Jeżewski, który podziękował nam za wspólne spędzone chwile i wyraził podziw z wykonywanych 

przez nas prac. Nasze śniadanie wielkanocne zakończył radosny śpiew, w którym oddaliśmy hołd naszemu 

wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II. Pragniemy z całego serca podziękować Prezesowi ogródków 

działkowych w Swarzędzu - Panu Mirosławowi Polakowi - za użyczenie sali. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Przekaż 1% 

  

Uprzejmie informujemy, że dzięki Państwa pomocy i ofiarowaniu 1% z podatku w 2013 roku zebraliśmy 

kwotę 104 802,57 zł, na rehabilitację, terapię oraz przystosowywanie do życia dzieci i osób 

niepełnosprawnych. 

Z całego serca dziękując, prosimy o wsparcie w tym roku! 



 

 

 

Uśmiech dla małych i dużych 

10 kwietnia do naszego warsztatu zawitali niespodziewani, ale mili goście z Fundacji „Dr Clown”. Zajmuje 

się ona śmiechoterapią w szpitalach i innych placówkach, gdzie przebywają osoby chore, niepełnosprawne 

lub starsze. Ciekawymi pokazami rozbawiają publiczność. Wnoszą śmiech i radość w szarą codzienność, 

dzięki czemu o wiele łatwiej jest przetrwać to co nam niesie życie a śmiech sprawia, że choć na chwilę 

zapomina się o tym co złe. Śmiech dodaje sił w walce z chorobą i niepełnosprawnością. Także i my 



mogliśmy na własnej skórze sprawdzić działanie śmiechoterapii i stać się radosnymi osobami, za co 

serdecznie dziękujemy. / Mirosława Penczyńska 

 

 

 

Na balecie „Brzydkie kaczątko” 

W dniu 7 kwietnia wybraliśmy się do gmachu Opery w Poznaniu, na baletową wersję znanej wszystkim 

bajki „Brzydkie kaczątko”. Tym razem podziwialiśmy dzieci ze szkoły baletu i tańca. To one oczarowały 

nas pięknymi strojami, ciekawą choreografią i piękną muzyką. Wyobraźnia podsuwała nam wspaniałe 

obrazy, jakie tylko dało nam się zamarzyć. Opowieść o życiu małego łabędzia dała nam wiele do myślenia. 

Każdy z nas jest inny i z tej inności nie można się śmiać czy też być nietolerancyjnym wobec siebie i 

innych. Tego właśnie mogliśmy się nauczyć patrząc sercem na to piękne przedstawienie. / Mirosława 

Penczyńska 



 

 

 

Radosna modlitwa u św. Jerzego 

W piękny słoneczny dzień Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu zaprosił 

po raz kolejny nasz Warsztat Terapii Zajęciowej do udziału w Przeglądzie Piosenki Religijnej - „Śpiewajmy 

Panu z radością”. Odbył się on 3 kwietnia w kościele pw. św. Jerzego w Poznaniu. W przeglądzie wzięło 

udział 9 zespołów. Podczas przeglądu każdy zespół wykonał piosenki o tematyce religijnej. Nasz warsztat w 

składzie: Agnieszka Bagrowska, Agata Kiejdrowska, Mirosława Penczyńska, Agnieszka Soporowska i 

Michał Ogoniak, przygotował utwory "Tango dla Pana" oraz "Błogosław duszo moja Pana." . Do występu 

przygotowała nas pani Maria Wejman. Zebrana widownia aktywnie uczestniczyła w przeglądzie, oklaskując 

występujące zespoły oraz razem z tymi zespołami śpiewając piosenki. Każdy zespół na pamiątkę udziału w 

przeglądzie otrzymał upominek i dyplom. Pragniemy podziękować Szkole nr 103 za zaproszenie i za to, że 

razem z nimi mogliśmy wychwalać Boga. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Nasze podróże - te małe i te duże 

Pogoda robi się coraz cieplejsza, wszystko budzi się do życia, a więc czas przywitać wiosnę. W dniu 1 

kwietnia bieżącego roku grupa z naszego warsztatu wraz z kierownictwem i kadrą wybrała sie na wycieczkę 

do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Tuż przed godziną 9 rano pełni energii z uśmiechem 

na ustach, przy prawie idealnej pogodzie wyruszyliśmy w drogę. Po przybyciu do celu naszej wyprawy, 

gospodynie tego miejsca przywitały nas słodkim poczęstunkiem. Następnie mogliśmy poczuć klimat 

zbliżających się świąt wielkanocnych i spróbować swoich sił tworząc palmy wielkanocne z krepy. 

Zakończywszy nasze palemkowe dzieła, wraz z przewodniczkami wyruszyliśmy odkrywać uroki tego jakże 

przepięknego miejsca. Na początku czekało nas niezwykłe spotkanie z dziką przyrodą - na wystawie pod 

tytułem: środowisko zwierząt łownych. Osłupieliśmy z wrażenia oglądając łowieckie trofea oraz niezwykły 

żyrandol z poroży. W części wystawy zatytułowanej „zwierzęta w czterech porach roku”, zaprezentowano 

nam okazy charakterystyczne dla danej pory roku. Cofnęliśmy się też w czasie na wystawie pt. „Od 

kamienia do kuszy”, prezentującej dawne prehistoryczne metody polowań. W kolejnej części wystawy 

podziwialiśmy również broń i przybory myśliwskie różnych okresów. Naszą szczególną uwagę przykuła 

jednak niezwykła kolekcja dzikich ptaków oraz egzotycznych papug. Nacieszywszy nasze oczy tymi cudami 

przyrody, przenieśliśmy się przed budynek muzeum. Po chwili odpoczynku na łonie natury zwiedziliśmy 

obszerny teren przed muzeum, na którym znajduje się 100 drzew, a wśród nich sześć jest pomnikami 

przyrody. W tym czasie mieliśmy też chwilę, by zakupić pamiątkowe gadżety. Następnie z pracownikami 

muzeum udaliśmy się nad pobliski staw, by w sposób tradycyjny topiąc marzanę pożegnać zimę. Po tym 

rytuale pełni niesamowitych wrażeń, udaliśmy się w powrotną drogę do domu. Dziękujemy pracownikom 

muzeum za poświęcony nam czas, a kierownictwu i naszej kadrze serdeczne podziękowania za trud i 

wysiłek jaki włożyli we wspaniałą wędrówkę szlakami tego miejsca. / Agata Rybicka 



 

 

 

Nasza droga krzyżowa i msza święta 

Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, w dniu 29 

marca, uczestniczyli w drodze krzyżowej. Jak co roku przeszliśmy od siedziby Stowarzyszenia do kościoła 

pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu. Podczas drogi krzyżowej oddaliśmy nasze sprawy 

i cierpienia Temu, który oddał za nas swoje życie. Następnie została odprawiona msza święta dla naszego 

Stowarzyszenia, jego przyjaciół, ludzi starszych i chorych. Odprawił ją ksiądz Michał Miara. / Michał 

Ogoniak 

Powitanie wiosny 

Po raz 26 PTTK Meblarz zorganizował w dniu 22 marca rajd wiodący z rynku w Swarzędzu do Uzarzewa. 

Wyruszyliśmy na rajdowy szlak idąc doliną Cybiny, która wpisana jest do obszaru Natura 2000. 

Podziwialiśmy piękne widoki i wsłuchiwaliśmy się w śpiew ptaków. Celem naszej wędrówki było Muzeum 

Łowiectwa w Uzarzewie. Mogliśmy podziwiać tam przyniesione tego dnia marzanny, które na miejscu 

zostały ocenione w konkursie na najbrzydszą postać minionej zimy. Jedna z nich została spalona w ognisku, 

aby zima do nas nie wróciła. Pozostałe trafiły jako eksponaty do muzeum. Wykonana przez nasz warsztat 

marzanna, umieszczona została na plakietce rajdu.  W muzeum można zobaczyć jakie zwierzęta żyją w 

naszym kraju i na świecie. Mieści się ono w zabytkowym obiekcie, otoczony pięknym parkiem. Cieszymy 

się, że mogliśmy pokonać tę niełatwą trasę, ale za to bardzo piękną. Dziękujemy Panu Piotrowi 

Osiewiczowi za propagowanie wśród uczestników rajdu wpłat 1% podatku na rzecz naszego 

Stowarzyszenia. / Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Wycieczka do Warszawy 

16 marca wyruszyliśmy na wycieczkę do naszej stolicy. Po przyjeździe do Warszawy spacerowaliśmy po 

Starówce. Oglądaliśmy ciekawe zabytki, m.in. kolumnę Zygmunta, kościół świętej Anny czy Pałac 

Prezydencki. Naszym głównym celem było tym razem Muzeum Powstania Warszawskiego. Mogliśmy 

zobaczyć tam czym i jak walczyli powstańcy, przejść kanałami, posłuchać zebranych świadectw osób, które 

przeżyły to powstanie, usłyszeć jak bije „serce miasta”, odczytać listy ofiar i zobaczyć pocztę polową. 

Mogliśmy zobaczyć też dawne maszyny drukarskie. Do dziś ludzie przynoszą pamiątki z tamtych dni. 

Podczas projekcji filmu zobaczyliśmy jak wyglądała Warszawa po wojnie. Bardzo dziękujemy za tą piękną 

lekcję historii, jaką przeżyliśmy tego dnia. / Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Projekt Aquanet 

W dniu 13 marca bieżącego roku odbyło się w naszym warsztacie długo oczekiwane przez nas spotkanie. 

Gościliśmy przedstawicielki firmy AQUANET. Okazją do tego wyjątkowego wydarzenia było 

podsumowanie projektu „Pięć dni dla zdrowia w naszym warsztacie”, realizowanego przez nas w terminie 

15.11.2013 - 15.03.2014. Środki finansowe na jego realizację otrzymaliśmy z firmy naszych gości, w 

ramach konkursu na działania charytatywne „W zdrowym ciele zdrowy duch – tak u juniora, jak u seniora”. 

Pełni entuzjazmu z uśmiechami na twarzy przybyłych gości powitaliśmy piosenką „Bądź pozdrowiony 

gościu nasz”. Dziękując za wszystko podarowaliśmy im specjalny prezent przygotowany przez Panią 

Monikę Olszewska w postaci albumu ze zdjęciami, przedstawiającymi nasze codzienne zmagania z 

założeniami projektu jakimi była poprawa naszego zdrowia i kondycji. Wręczywszy ten podarunek wraz z 

naszymi gośćmi zasiedliśmy przed ekranem telewizora, by zaprezentować niezwykle ciekawą prezentacje 

multimedialną, przygotowaną przez panią Justynę Grygiel, która przedstawiała jak wesoło i z uśmiechem na 

twarzach braliśmy udział w różnorodnych, wiele nas uczących a czasem bawiących zadaniach: między 

innymi w trudnej sztuce prania ręcznego, gotowania lub dbania o swój wizerunek zewnętrzny za pomocą 

maseczek, makijażu, manikiuru, golenia oraz wyboru odpowiedniego stroju. Dotlenialiśmy się też podczas 

spacerów z kijkami do nordic walking. Dzielnie ćwiczyliśmy na sali gimnastycznej wykonując 



najtrudniejsze ćwiczenia, których celem było wzmocnienie kondycji fizycznej naszych ciał. Po dniach 

ciężkiej pracy zażywaliśmy różnych form relaksu. Na spotkaniu z gośćmi mieliśmy okazję, by 

zaprezentować naszą grę aktorską w specjalnie przygotowanym teledysku zrealizowanym przez panią 

Monikę Olszewską i Macieja Maciejewskiego. Następnie udaliśmy się na powietrze, by pokazać nabyte 

umiejętności w takich grach jak molkky, boccia, dart czy też zabawy z chustą Klanzy oraz efekty 

codziennych treningów nordic walking. Po wspólnej zabawie zaprosiliśmy przemiłych gości na 

przygotowany przez nas poczęstunek w postaci sałatki, która była efektem końcowym żmudnych ćwiczeń w 

czasie przygotowywania różnorakich potraw w pracowni gospodarstwa domowego. W imieniu własnym 

oraz grupy uczestniczącej w projekcie dziękujemy firmie AQUANET za wizytę oraz wsparcie finansowe, 

dzięki któremu mieliśmy możliwość zdobycia ważnych umiejętności dnia codziennego. A kierownictwu i 

naszej kadrze serdeczne podziękowania za trud i wysiłek jaki włożyli w przygotowanie i realizację z nami 

tych zajęć. / Agata Rybicka i Michał Ogoniak 

 

 

 

Gwiazda dobroczynności 

Piąta edycja Charytatywnego Balu „Gwiazdy Dobroczynności” 2013 organizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce, odbyła się w sobotę 8 lutego w hotelu „Victoria” w Warszawie. „Gwiazdy 

Dobroczynności” to kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt 

publiczności promujący dobroczynność Gwiazd. Swarzędzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski im. Leszka Grajka w uznaniu długoletniej przyjaźni i organizowania pomocy dla dzieci i osób 

niepełnosprawnych zgłosiło do plebiscytu Panią Halinę Benedyk w kategorii „Wolontariusz”. Z wielką 

dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że Halina Benedyk obok: B. Smolenia, A. Cegielskiej, M. 

Królikowskiej, N. Kukulskiej i M. Sochy - zwyciężyła i na balu odebrała statuetkę oraz czek w wysokości 5 

tysięcy złotych na działalność Stowarzyszenia. Towarzyszyłam Pani Halinie w tej wzruszającej 

uroczystości, rozmawiałyśmy z „Gwiazdami”, które mają bardzo otwarte serca, i zaprosiliśmy Piotra 

Gąsowskiego do odwiedzenia naszego Stowarzyszenia. DZIĘKUJEMY wszystkim Państwu, którzy pomogli 

nam i zagłosowali na naszą „Gwiazdę Dobroczynności” – Halinę Benedyk. Pani Halince, (bo tak ją 

nazywamy w Stowarzyszeniu) GRATULUJEMY, cieszymy się, że w ten sposób mogliśmy się odwdzięczyć 

za okazywane serce i dobroć. / Barbara Kucharska 

 
 

 

Podarunek z Bluma 



  

W dniu 24 stycznia po raz kolejny gościliśmy naszych przyjaciół z firmy Blum. Prezes firmy Pan Andrzej 

Michalski przekazał na ręce Pani Barbary Kucharskiej symboliczny czek na kwotę 10 tysięcy złotych. 

Kwotę tę, uzbierali pracownicy rezygnując z prezentu świątecznego od firmy. Następnie podziękowałem za 

zorganizowanie w Blumie kiermaszu świątecznego, podczas, którego można było kupić nasze prace. Na 

pewno dobrze wykorzystamy całą kwotę. Otrzymany prezent pozwolił nam wybrać się na zabawę 

karnawałową. Później obejrzeliśmy z Panem prezesem zdjęcia z naszej zabawy i wspólnie odśpiewaliśmy 

kilka kolęd. Utworzenie przyjacielskiego kręgu zakończyło nasze spotkanie. / Michał Ogoniak 

 

 

 

Zabawa karnawałowa 



  

Od rana 23 stycznia nasz WTZ szykował się na zabawę karnawałową. Nasze dziewczyny zadbały o swój 

wygląd robiąc sobie makijaż, którego uczą się w ramach projektu Aquanet: „W zdrowym ciele zdrowy duch 

– tak u juniora, jak u seniora”. Gdy wszyscy byliśmy już gotowi wyruszyliśmy w drogę do EuroHotelu. Po 

dotarciu na miejsce, powitał nas Pan prowadzący naszą imprezę. Przed zabawą taneczną mogliśmy wypić 

kawę i zjeść ciasto. Następnie zaczęły się tańce. Bawiliśmy się przy różnego rodzaju muzyce granej na żywo 

- na keyboardzie i trąbce. Na obiedzie mogliśmy spróbować zupę borowikową oraz frytki z devolayem i 

surówką. Później wróciliśmy do zabawy tanecznej. Na zakończenie podziękowaliśmy pracownikom 

EuroHotelu w Swarzędzu za przygotowanie pysznych potraw oraz stworzenie miłej atmosfery podczas 

naszej zabawy karnawałowej. / Michał Ogoniak 

 

 

 

Finał plebiscytu na "Gwiazdę Dobroczynności" 



  

W dniu 17 stycznia odwiedziła nas Halina Benedyk - nasza Gwiazda Dobroczynności. Przybyła do nas, 

aby podziękować za zgłoszenie jej do plebiscytu Gwiazda Dobroczynności w kategorii wolontariusz oraz 

oddane na nią głosy. Nie przypuszczaliśmy, że nasz skromny gest w uznaniu jej bezinteresownej i 

nieocenionej pomocy jakiej doświadczamy sprawi jej tyle radości, którą było widać w jej 

oczach. Bardzo się cieszymy, że jej praca została zauważona również przez innych. Z nieoficjalnych 

wyników wiemy, że Halinka uzyskała 33% głosów i zwyciężyła w swojej kategorii. Z całego serca 

gratulujemy Halince i dziękujemy za 16 lat pięknej przyjaźni z nami. Gala finałowa plebiscytu odbędzie się 

w Warszawie 8 lutego. / Mirosława Penczyńska i Michał Ogoniak 

 
 

 

Jasełkowe spotkanie 

8 stycznia po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione z nami Przedszkole Miś Uszatek w 

Swarzędzu. Pomimo deszczowego dnia wybraliśmy się, aby obejrzeć przygotowane przez dzieci i ich 

opiekunów piękne jasełka. Barwne stroje, ładne tańce oraz ciekawe pastorałki i kolędy dopełniły całości. 

Podziwiając grę małych aktorów mogliśmy przypomnieć sobie niedawno minione święta Bożego 

Narodzenia. Na zakończenie mogliśmy wspólnie zaśpiewać kilka z kolęd. Bardzo się cieszymy z tego, że 

mogliśmy tam być i wspólnie spędzić czas. / Mirosława Penczyńska 

 

 

Ostatni dzień roku 

Ostatni dzień roku 2013 był dniem zabawy i radości. Postanowiliśmy wspólnie pożegnać stary rok. 

Pierwszym konkursem była "Jaka to melodia". Musieliśmy odgadywać po krótkim fragmencie wykonawcę 

lub tytuł przeboju. Następnie nastąpiło to na co każdy z nas czekał - zabawa taneczna. Po szalonej zabawie 

mogliśmy zrobić sobie ostatnie zdjęcia w 2013 roku, zjeść pączka i złożyć sobie życzenia noworoczne. 

Wszystkim życzymy szczęśliwego nowego 2014 roku! / Michał Ogoniak 



 

 

 

Głosujmy na Halinę Benedyk! 

  

Zapraszamy do głosowania na Halinę Benedyk w plebiscycie "Gwiazdy Dobroczynności". Strona 

www.gwiazdydobroczynnosci.pl/glosowanie 

Współpraca Stowarzyszenia z Haliną Benedyk rozpoczęła się w 1998 roku. Od tamtej pory Halina Benedyk 

uczy osoby uzdolnione wokalnie śpiewać, patronuje diecezjalnym przeglądom piosenki religijnej osób 

niepełnosprawnych, występuje i śpiewa z niepełnosprawnym, uświetnia uroczystości Stowarzyszenia. Od 

2009 roku zasiada w jury przeglądu gminnego piosenki osób niepełnosprawnych „Zaczarowana piosenka”. 

Na co dzień odwiedza dzieci i osoby niepełnosprawne, śpiewa z nimi, pozyskuje dla stowarzyszenia 

przyjaciół i darczyńców.      

- Wiem, że mogę na Nią zawsze liczyć, jak na najlepszego przyjaciela. Mimo iż jest gwiazdą to daje mi siebie 

wnosząc radość i uśmiech każdego dnia. Wspiera i pomaga nam w każdej sytuacji. – Mirosława Penczyńska 

podopieczna Stowarzyszenia. 

 

Nasza Wigilia 

18 grudnia to  kolejne spotkanie wigilijne naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pani Barbara Kucharska 

powitała przybyłych gości. Nasz warsztat przygotował krótki program artystyczny – teksty o Bożym 

Narodzeniu. Ksiądz Michał Miara pobłogosławił opłatki, którymi później mogliśmy się podzielić. Fragment 

biblijny opisujący narodziny Jezusa przeczytał również ksiądz wikariusz. Świąteczne życzenia wszystkim 

zebranym na uroczystości w Eurohotelu  złożyła nasza szefowa. Następnie usiedliśmy przy stołach pełnych 

wigilijnych potraw. Mogliśmy spróbować między innymi barszczu z uszkami, smażonego karpia, śledzi, 

pierogów, kapusty z grzybami. Nie zabrakło też makowca i sernika. Najedzeni do syta zaczęliśmy śpiewać z 

gośćmi kolędy i pastorałki. Na zakończenie pragniemy podziękować pracownikom Eurohotelu w Swarzędzu 

za przygotowanie pysznych potraw oraz stworzenie miłej atmosfery podczas naszego spotkania wigilijnego. 

/ Michał Ogoniak 



 

 

Jesteś zwycięzcą 

Dnia 10 grudnia nasz WTZ po raz dwunasty został zaproszony przez zaprzyjaźnioną szkołę Fundacji EKOS 

do udziału w sportowej zabawie - igrzyskach "Jesteś zwycięzcą". Całą oprawę oraz wszystkie konkurencje 

przygotowali uczniowie z liceum pod opieką swoich nauczycieli. Rozpoczęcia zawodów dokonał dyrektor 

szkoły - Witold Gromadzki wraz z przewodniczącą naszego Stowarzyszenia - Barbarą Kucharską. Po 

przysiędze pod opieką wolontariuszy ruszyliśmy na stanowiska sportowe. Każdy z nas miał okazję zmierzyć 

się w 10 konkurencjach. Były to między innymi: slalom z krążkiem do hokeja, rzut do kosza, strzał do 

bramki, stanowisko manualne, przejście pod tyczką, skakanka, przejście przez szarfę, siatkówka. Na 

zakończenie każdy ze sportowców otrzymał medal i dyplom. Wszyscy sportowcy, wolontariusze i 

nauczyciele utworzyli krąg i odśpiewali nasz stowarzyszeniowy hymn „JAKA SIŁA JEST W 

SPLECIONYCH MOCNO DŁONIACH”. Dziękujemy Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” za 

długoletnią przyjaźń  oraz za te zawody. W tej szkole czujemy się bardzo dobrze i z niecierpliwością 

czekamy na przyszłoroczną Olimpiadę. / Michał Ogoniak 

 

 

 

Bal z Mikołajami 2013 

W dniu 8 grudnia po raz kolejny w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu odbył się  "Bal z Mikołajami". Ta data to 

także 23 rocznica powstania naszego stowarzyszenia. Przybyłych gości i uczestników zabawy mikołajkowej 

powitała pani Barbara Kucharska. Następnie dla wszystkich gości zadedykowano utwór Edyty Geppert 

"Zamiast" - zaśpiewała go Sandra Paetz. Ten bal można nazwać ”balem wielkiej radości", ponieważ 

dziękowaliśmy naszym dobrym Mikołajom - sponsorom za pomoc w zakupie nowego samochodu. Po 

podziękowaniach wystąpiła nasza Gwiazda Dobroczynności, mająca złote serce - Halina Benedyk. Jak co 

roku przeprowadzono licytację  piernikowej chatki. Dochód z niej przeznaczony został na paczki świąteczne 

dla uczniów gimnazjum z biedniejszych rodzin. Zabawę taneczną poprowadził pan Robert Olszewski. Po 

raz drugi w role Mikołajów wcieli się pracownicy firmy Blum. Dziękujemy im za radosną zabawę z nami. / 

Michał Ogoniak 



 

 

 

Z wizytą w Starostwie Powiatowym 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zostaliśmy zaproszeni do Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. Wraz z osobami z wielu ośrodków dla niepełnosprawnych spotkaliśmy się z 

bardzo ciekawymi osobami. Mówiły one o życiu i problemach osób niepełnosprawnych oraz formach 

pomocy dla nich. Dzięki filmowi mogliśmy zobaczyć jak wygląda sport osób niepełnosprawnych. Ciekawie 

o swoich podróżach po świecie i o swojej ostatniej książce opowiadał Pan Arkady Fiedler. Każdy ośrodek 

rehabilitacyjny otrzymał rower rehabilitacyjny i książkę A. Fiedlera z autografem. Uprzyjemni nam ona 

szare zimowe dni i pozwoli przybliżyć kulturę i życie Majów. Były też występy artystyczne, które 

wszystkim się bardzo podobały. Cieszymy się, że mogliśmy tam być w Strarostwie i ciekawie spędzić czas, 

za co bardzo dziękujemy organizatorom. / Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Zabawa na 102 na IX Złotym Słowiku 

W piątek 22 listopada wraz z moimi przyjaciółmi i opiekunami wybraliśmy się po raz kolejny na Powiatowy 

Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w 

Dopiewcu. Był to dla nas dzień pełen emocji. Po dotarciu na miejsce imprezy, gdy zobaczyłem prawie pełną 

salę,  emocje i nerwy zaczęły mnie zjadać. Wszystko minęło gdy na scenę wkroczyła prowadząca przegląd 

Pani Kasia i zaczęły się występy. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać  piosenek różnych wykonawców, każdy z 

inną charyzmą i emocjami wykonał swój przebój. Atmosfera na sali była bardzo wesoła, wszyscy świetnie 

się bawili oklaskując wykonawców - w ten sposób dodawali im odwagi. Na twarzach uczestników 

przeglądu oraz gości widać było ogromną radość, szczęście, jak również wzruszenie. „Śpiewać każdy może, 

trochę lepiej lub trochę gorzej” te słowa jakże znanej piosenki to hasło tegorocznego „Złotego Słowika”. 

Repertuar to między innymi piosenki Eleni, Krzysztofa Krawczyka, Czesława Niemena. Po konkursowych 

zmaganiach, otrzymaliśmy zasłużone nagrody w postaci maskotek oraz statuetki i dyplomu dla 

Stowarzyszenia. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Jesienne spotkanie z poezją i sztuką osób niepełnosprawnych 

20 listopada 2013 roku, był dla nas wyjątkowym dniem. Można powiedzieć o tym dniu - dzień niezwykłej 

poezji, sztuki oraz muzyki. Wyżej wymienione spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu. 

Tam spotkaliśmy się po raz drugi z panem Stanisławem Machowiakiem, któremu towarzyszyła żona Zofia 

oraz Ryszardem Małeckim. W krótkim programie artystycznym zaprezentowaliśmy poezję osoby 

niepełnosprawnej Marty Dąbkowskiej. Tematyką wierszy była niepełnosprawność. Przeczytała je Agata 

Kiejdrowska posługując się językiem Braille
′
a.  Tymi wierszami były: „Plan”, „Niespodzianka” i 

„Niepełnosprawność”.  Środowe przedpołudnie to nie tylko poruszająca nasze serca i dająca wiele 

przemyśleń nad życiem poezja pana Stanisława Machowiaka, ale także spotkanie ze sztuką osób 

niepełnosprawnych z naszego Warsztatu. Większość prac wystawionych to prace plastyczne naszej 

koleżanki – Anny Szparag oraz innych koleżanek i kolegów. Razem z nami poezji słuchali Rodzice i 

zaproszeni goście. Poezję czytaną przez Agatę i poezję własną pana Stanisława wzbogacał występ solowy 

Jego przyjaciela – Ryszarda Małeckiego, który grał znane  i  te mniej znane utwory, na różnego typu 

harmonijkach ustnych. Utwory te komponowały się z zawartą treścią wierszy. Pod koniec spotkania można 

było nabyć tomiki wierszy oraz płyty  z utworami wykonanymi na harmonijce. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Msza święta odpustowa dla chorych 

Po raz kolejny nasze stowarzyszenie uczestniczyło we mszy świętej odpustowej naszej parafii. 16 listopad to 

data, w której wspominamy naszą patronkę Matkę Bożą Miłosierdzia. Mszę odpustową odprawił ksiądz 

wikariusz Michał Miara. W kazaniu powiedział, że my osoby chore powinniśmy oddać nasze troski i 

cierpienie Maryi i Chrystusowi. Mogliśmy przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych. Po 

zakończeniu Eucharystii udaliśmy się do salki parafialnej na ciasto i kawę. Mogliśmy tam ze sobą 

porozmawiać a także wspólnie pośpiewać. / Michał Ogoniak 

 

 

Jesienne przedstawienie 

W dniu 12 listopada nasz Warsztat odwiedzili przyjaciele z Przedszkola „Miś Uszatek” w Swarzędzu. 

Przygotowali oni dla nas inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Po wierszu zaśpiewali 

piosenkę o jesieni. W podziękowaniu za występ wręczyliśmy naszym gościom misia wykonanego w 

pracowni ceramicznej. Oni natomiast podarowali nam wykonane samodzielnie myszki z modeliny. 

Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnej pamiątkowej fotografii. / Michał Ogoniak 

 

 

Signum Caritatis dla Barbary Kucharskiej 



6 października b.r. na Gali Banku Miłosierdzia Pani Barbara Kucharska – przewodnicząca Stowarzyszenia 

otrzymała wyróżnienie – statuetkę „Signum Caritatis” – Świadectwo Miłości. Pani Basia powiedziała, że 

wyróżnienie odbiera jako wyraz wdzięczności dla pracy i poświęcenia rodziców, specjalistów, 

wolontariuszy, pomocy kapłanów i ofiarności darczyńców. / Michał Ogoniak 

 

 

 

My i nasza Parafia 

Około 12 lat temu nastąpił radosny moment, początek odprawiania mszy świętej dla naszego 

Stowarzyszenia. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ks. Henryk Ogrodnik. Kontynuatorem naszych 

spotkań na Eucharystii był ks. Eugeniusz Guździoł. W 2007 roku zaproponował nam czynny udział we 

mszach świętych poprzez służbę przy ołtarzu. Był „ojcem” naszej ministrantury przez okres sześciu lat. Od 

ponad roku „ojcem” naszej ministrantury jest ks. Dariusz Salski. Jako ministranci parafii pod wezwaniem 

Matki Bożej Miłosierdzia jesteśmy wdzięczni klerykowi Dariuszowi Bugajskiemu za naukę służby. W 

każdy poniedziałek, wtorek i piątek wypełniamy kościół swoją obecnością a moc mszy świętej przepełnia 

nasze serca.  Uczestnictwo we mszy świętej jest dla nas wielkim darem. Oprawą liturgii Słowa Bożego 

zajmują się: Agata Kiejdrowska (osoba niewidoma) oraz Mirosława Penczyńska (osoba słabowidząca). Obie 

koleżanki posługują się sześciopunktowym pismem Braille’a, w ten sposób przygotowują czytania i z głębi 

serca odczytują ich treść. Nasze Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu parafii. Podczas uroczystości 

Bożego Ciała tworzymy jeden z ołtarzy, do których idziemy podczas procesji. Uczestniczymy w festynach 

kościelnych gdzie prezentujemy swoje prace oraz swoje umiejętności wokalne, współpracujemy z 

„CARITAS”, również z redakcją „Listu do chorych”. Od  9 lat nasze Stowarzyszenie jest organizatorem 

Przeglądu Piosenki Religijnej „Anielskie Śpiewogranie”. Odbywa się on co roku pod patronatem księdza 



arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Na każdym naszym przeglądzie wraz z naszymi przyjaciółmi z innych 

stowarzyszeń i zaproszonymi gośćmi oddajemy poprzez śpiew hołd Bogu oraz błogosławionemu Janowi 

Pawłowi II. Każdy występujący śpiewa jak umie najlepiej. Wszystkie trudności z jakimi nasi artyści 

zmagają się na co dzień, mijają podczas ich występu. Punktem kulminacyjnym dla wszystkich jest wysłanie 

naszych radości, próśb i podziękowań do nieba - wyrażają to kolorowe baloniki. / Michał Ogoniak 

 

Chce się żyć 

16 października nasz WTZ udał się do Multikina w Galerii Malta na film pod tytułem "Chce się żyć". Każdy 

z nas był ciekaw o czym jest ten film. Po obejrzeniu wiemy, że jest oparty na prawdziwej historii 

niepełnosprawnego Mateusza, który mimo trudności w komunikacji ze światem zewnętrznym i licznych 

przeciwności losu, udowadnia jak wiele może zdziałać siła ludzkiego ducha. Cały film obejrzałem z 

zaciekawieniem. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy byłem na seansie filmowym o tematyce z jaką sam 

się zmagam, czyli niepełnosprawność. Film udowodnił mi, że jak coś chcemy osiągnąć możemy tego 

dokonać pomimo swej niepełnosprawności. Widzimy wtedy, że walka ze słabościami dnia codziennego się 

opłaca. Chce się żyć dla takich chwil. W "Chce się żyć" nie ma na szczęście łatwego pocieszenia i naiwnej 

nadziei, że każdą ścianę da się zburzyć. Jest tu za to wiara w hart ducha, który pozwala przetrwać niejedną 

życiową gorszą chwilę. Na 100 % obejrzę ponownie go w telewizji, sądzę że warto. / Michał Ogoniak 



 

 

 

Jaś i Małgosia 

Po raz kolejny gościliśmy w naszym warsztacie aktorów z Krakowa. Tym razem przedstawili znaną z 

dzieciństwa bajkę o Jasiu i Małgosi. Pomimo, że wszyscy ją doskonale znamy, okazało się, że nieco 

odkurzona wersja potrafiła wszystkich zaskoczyć. Śmialiśmy się z niezbyt grzecznego Jasia, który wciąż 

oszukiwał swoją zapracowaną siostrę Małgosię. Drwił z ostrzeżeń taty, bo myślał, że niebezpieczeństwo nie 

istnieje. Zmienił zdanie dopiero gdy na swej drodze spotkał Babę Jagę, która chciała go utuczyć i zjeść. My 

też musimy uważać na to co jest dobre a co złe oraz wiedzieć jak je odróżniać. Barwne kostiumy i ciekawa 

dekoracja dopełniały całości tego przedstawienia. Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć tak ciekawe i bardzo 

pouczające przedstawienie. Przypomniało nam dzieciństwo i czas gdy rodzice czytali nam tę bajkę na 

dobranoc. Bardzo dziękujemy aktorom z Krakowa za tak mile spędzony czas. Zachęcamy wszystkich do 

sięgania po niezapomnianą klasykę. Ona nie tylko bawi, ale też uczy i rozwija na każdym kroku. / 

Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Festyn "Barierom Stop" w Lisówkach 

 

Więcej zdjęć 

 

 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=102


Zlot Talentów 2013 

 

Więcej zdjęć 

 

 

Imieniny Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 

18 września grupa z naszego warsztatu wybrała się do katedry poznańskiej, aby uczestniczyć we mszy 

świętej odprawianej w intencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. 

Właśnie w dzień wspomnienia świętego Stanisława Kostki swoje imieniny obchodzi ksiądz arcybiskup. 

Msza miała charakter uroczysty. Katedra wypełniona była po brzegi gośćmi z rożnych grup duszpasterskich, 

parafii i zgromadzeń zakonnych. Homilię wygłosił Biskup Grzegorz Balcerek a chór śpiewał chorał 

gregoriański. Cieszę sie, że wraz z innymi wiernymi mogłem uczestniczyć w tej uroczystości. Po 

zakończeniu Eucharystii spotkaliśmy się z Solenizantem w zakrystii i złożyliśmy mu życzenia imieninowe, 

podziękowaliśmy za objęcie patronatem naszego przeglądu „Anielskie Śpiewogranie” oraz zaprosiliśmy na 

przyszłoroczną jubileuszową edycję. / Michał Ogoniak 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=101


 

Fot: Waldemar Wylegalski 

 

 

Pielgrzymka Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych do Gostynia 

W poniedziałek 16 września udaliśmy się do Gostynia na archidiecezjalną pielgrzymkę osób chorych, 

starszych i niepełnosprawnych. Uczestniczyło w niej nasze  stowarzyszenie  wraz z przedstawicielami 

naszej parafii i księdzem proboszczem Dariuszem Salskim. Naszym celem było gostyńskie Sanktuarium 

Świętogórskiej Róży Duchownej. Mszy świętej przewodniczył ksiądz jubilat biskup Zdzisław Fortuniak, w 

tym roku obchodzący  50-lecie kapłaństwa. W homilii  powiedział, że "każde cierpienie ma sens”. 

Zostaliśmy zachęceni, by z godnością nieść swój krzyż, chociaż jest bardzo ciężki. Nasza wiara w Chrystusa 

i Jego Matkę pomaga nam w walce z przeciwnościami. Po mszy nastąpiło błogosławieństwo lourdzkie. O 

Maryjo jak dobrze, że jesteś z nami - osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W Twe ręce oddajemy nasz 

los. / Michał Ogoniak 



 

Więcej zdjęć 

 

 

Anielskie Śpiewogranie 2013 

Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Anielskie Śpiewogranie” pod 

patronatem księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, w tym roku odbył się 14 września. W kościele 

Matki Bożej Miłosierdzia już po raz dziewiąty osoby z niepełnosprawnością oddały hołd błogosławionemu 

Janowi Pawłowi II. Jak co roku odwiedziło nas bardzo wielu artystów. Zaprezentowane utwory wyraziły 

naszą głęboką wiarę i miłość do Boga i bliźniego. Przegląd otworzyła Pani Ewa Mikołajczak pieśnią „Ave 

Maria”. Gościła ona po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni na „Anielskim Śpiewograniu”. 

Modlitwę do Anioła Struża o udany dzień poprowadził ksiądz Robert Klemens, nasz przyjaciel z Gostynia. 

Halinka Benedyk wspólnie z naszym warsztatem zaśpiewała „Barkę”, ukochaną pieśń Papieża Polaka. W 

pieśni „O Panie Ty dałeś nam” prosiliśmy Boga o kanonizację Jana Pawła II. Wszyscy artyści starali się 

wlać w serca publiczności płynącą całymi strumieniami Bożą radość, miłość, szczerość i prostotę 

prezentując pieśni. Każdy występujący śpiewał jak umiał najlepiej. Wszystkie trudności z jakimi nasi artyści 

zmagają się na co dzień, mijają podczas ich występu. Radujemy się tym, że możemy wychwalać Boga za 

wszystko co dobre. Po wszystkich występach jury, któremu przewodniczył ksiądz proboszcz Dariusz Salski, 

zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca dla wszystkich. Wręczono statuetki i dyplomy za udział w 

przeglądzie. Pani Ewa Mikołajczak zaśpiewała dla wszystkich darczyńców i tych, którzy przegląd 

przygotowali. Na koniec wszystkie wyśpiewane radości, prośby i podziękowania, wysłaliśmy w balonach do 

nieba, do umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II oraz utworzyliśmy przyjacielski krąg. Trzeba 

powiedzieć, że każde takie spotkanie dodaje nam sił i  dowartościowuje nas. Mamy nadzieję, że w 

przyszłym roku spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie na dziesiątym Śpiewograniu. / Michał Ogoniak 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=99


 

 

 

Wyspa piratów w Kościanie 

W dniu 5 września dzieci i osoby niepełnosprawne z naszego stowarzyszenia dwoma autokarami udały się 

do Kościana na wyspę piratów. Sponsorem wyjazdu była firma Szpot, której bardzo dziękujemy. Po 

dotarciu do celu udaliśmy się na plac zabaw, na którym był też tor przeszkód zbudowany z drewna. Co 

odważniejsi wchodzili na wieżę widokową, z której rozpościerał się piękny widok. Nabraliśmy tam sporo 

pozytywnej energii. Następnie wypłynęliśmy na tratwach w rejs do wyspy piratów. Niektórzy z nas 

spróbowali swoich sił w wiosłowaniu. Na tratwie mogliśmy nauczyć się pirackiej piosenki. Na wyspie 

zobaczyć można było budowle z różnych zakątków świata – m.in. Wieża Eiffla, piramida egipska, Statua 

Wolności. Wędrowaliśmy do indiańskiej wioski, szukając drogowskazów, które doprowadziły nas do 

skarbu. Po pokonaniu całej trasy otrzymaliśmy dyplomy i cukierki. Po rejsie czekała na nas piracka taneczna 

zabawa. Odgadywaliśmy też pirackie imiona. Po wspaniałej zabawie udaliśmy się na posiłek. Jedliśmy 

kiełbasę z ogniska a na deser lody. Cieszymy się, że pogoda dopisała. Pełni wrażeń i z uśmiechem na 

twarzach wróciliśmy do Swarzędza. / Mirosława Penczyńska i Michał Ogoniak 

 



 

 

Anielskie Śpiewogranie 2013 

Serdecznie zapraszamy na "IX Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Anielskie 

Śpiewogranie 2013" w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II pod patronatem Księdza Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego, który odbędzie się 14 września (w sobotę) o godzinie 10:00 w kościele Matki Bożej 

Miłosierdzia na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. 

 

 

 

„Świat Bajek – Potyczki z uśmiechem” w Owińskach 

W sobotę 7 września osiem osób z naszego warsztatu pojechało do Owińsk na IX Festyn Integracyjny 

„Świat Bajek – Potyczki z uśmiechem”, organizowany przez WTZ „Pawełek”. Po przyjeździe ugoszczono 

nas kawą i herbatą. Jako drugi zespół zaprezentowaliśmy nasz występ. Tańczyliśmy do piosenki „Wyginam 

śmiało ciało” z filmu „Madagaskar”. Ubrani byliśmy w stroje przygotowane przez pracownię krawiecką 

oraz peruki. Następnie udaliśmy się na obiad – kiełbasę z grilla, grochówkę, chleb ze smalcem i ogórkiem. 

Po obiedzie nadszedł czas na konkurencje. Pierwsze zadanie polegało na odnalezieniu i rozpoznaniu 

trzydziestu postaci z bajek. Ukryte były one na drzewach w parku. Następna konkurencja nazywała się 



„Latający dywan Alladyna”. Stojąc całą grupą na dywanie, musieliśmy przewrócić go na drugą stronę. 

Trzecie zadanie polegało na wrzuceniu do koszyka Czerwonego Kapturka tylko zdrowych produktów dla 

chorej babci. Obrazki z przeróżnymi „zdrowymi i niezdrowymi” produktami rozrzucone były na trawie. 

Przez 30 sekund musieliśmy wybrać tylko te zdrowe. Inna konkurencja polegała na tym, że jedna z naszych 

osób mając zawiązane oczy musiała za pomocą dotyku i smaku rozpoznać makaron, rodzynki i żelki. Na 

koniec musieliśmy ułożyć bajkę wplatając w jej treść 12 słów (samochód, chłopiec, las, skarb, zielony, 

kwiaty, sukienka, miś, zgubiliśmy, szczęście, pomoc, uśmiech). W ułożeniu bajki pomógł nam kierowca Pan 

Paweł. Podczas zakończenia otrzymaliśmy dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie drużynowym oraz 

nagrody zapakowane w dużym kartonie. Wygraliśmy materiały plastyczne, kredki, farby, plastelinę, gry 

edukacyjne i puzzle. Festyn zakończyliśmy wspólnym zdjęciem. Cieszę się, że mogłam pojechać do 

Owińsk. Pogoda bardzo dopisała. Najbardziej podobały mi się konkurencje, szczególnie „Koszyk 

Czerwonego Kapturka” i poszukiwanie postaci z bajek. Żałuję tylko, że festyn skończył się tak szybko. / 

Agnieszka Bagrowska 

 

Tekst bajki 

Lednica Seniora 2013 

W pierwszą sobotę września po raz kolejny wybraliśmy się na Lednicę Seniora. Był to piękny i słoneczny 

dzień. Jak co roku mogliśmy przeżyć piękną duchową ucztę i naładować się na cały rok usłyszanym 

słowem. Piękne i radosne pieśni przygrywali Siewcy Lednicy. Całość dopełniały błyszczące w oddali 

jezioro i zapach pobliskich drzew. To tutaj odradza się na nowo nasza wiara w Boga. To dzięki niej stajemy 

się lepszymi dla innych. Lednica po prostu zbliża ludzi do siebie. W programie spotkania były m.in. msza 

święta, koronka do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański, Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na koniec 

można było przejść przez Bramę – Rybę. Każdy z nas otrzymał śpiewnik lednicki, łyżeczkę z napisem 

„Karmisz nas do syta” i książkę o św. Andrzeju Boboli. Na Pola Lednickie przyjechało tego dnia ponad 5 

tysięcy osób. Takich chwil nie da się zapomnieć. Są odskocznią od szarej rzeczywistości, sprawiają radość i 

uczą jak żyć we wspólnocie. Lednica to inny świat gdzie młodość przenika się z dojrzałością. Cieszę się, że 

mogłam tam być i doświadczyć tego, czego na co dzień nie można zobaczyć. / Mirosława Penczyńska 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=95


 

 

 

Nasze piękne wakacje 

W dniach od dziesiątego do szesnastego sierpnia mieliśmy przyjemność przebywać w Darłówku nad 

morzem. Mieszkaliśmy w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym „Piramida 2”. Korzystaliśmy z 

zabiegów, które przyczyniły się do poprawy naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego. 

Uczestniczyliśmy w wieczorku zapoznawczym, w czasie którego mieliśmy okazję spotkać się z naszymi 

koleżankami i kolegami ze Stowarzyszenia w Drzązgowie. Chociaż pogoda nam trochę nie dopisała, to nasz 

pobyt w Darłówku był bardzo radosny. Braliśmy udział w rejsie statkiem o nazwie „Król Eryk I”, na którym 

bardzo "bujało" a gdy płynął pod fale to wszystkich oblewało. Rejs był piękny a marynarze bardzo mili i 

życzliwi. W czasie rejsu dziękowałam Bogu za piękną pogodę, dzięki której mogłam wsłuchiwać się w 

szum fal, słuchać śpiewu mew oraz czuć bijące w twarz słońce. Byłam bardzo szczęśliwa. Na zakończenie 

naszego pobytu na wczasach wdzięczni kierownictwu i personelowi ośrodka za możliwość spędzenia tak 

pięknych wakacji spotkaliśmy się na wspólnym śpiewaniu piosenek przy kiełbasce z grilla oraz chlebka z 

pysznym smalcem ze skwarkami i ogórkiem małosolnym. Dziękujemy Stowarzyszeniu za zorganizowanie 

wyjazdu a władzom samorządowym gminy i powiatu za wsparcie finansowe. / Agata Kiejdrowska 



 

Więcej zdjęć 

 

 

Odkrywanie Indii z Państwem Błachnio 

  

W dniu 9 lipca odwiedzili nas Państwo Halina i Henryk Błachnio, którzy przybliżyli nam kraj leżący nad 

Gangesem - Indie. To ciekawe, ale mało znane miejsce, nie do końca jeszcze poznane. Państwo Błachnio 

zaprezentowali nam film, który opatrzyli swoim bogatym komentarzem. Mogliśmy zobaczyć piękne zabytki 

oraz kobiety ubrane w tradycyjne barwne stroje: sari i pendżab. Hindusi wyglądali na pełnych radości i 

otwartych na turystów. Wolne chwile spędzali na modlitwie do swoich licznych bóstw i bożków. Mogliśmy 

posłuchać również tradycyjnej muzyki z Indii. Poznaliśmy też żyjące tam zwierzęta i szacunek jakim 

otaczają krowy. Na zakończenie ubrana w pendżab Pani Halina rozdała nam "święte krówki" a na ręce Pani 

Barbary Kucharskiej przekazała figurkę słonia indyjskiego. Piękno Indii pozostanie na zawsze w naszej 

pamięci i pozwoli nam rozbudzić w sobie możliwość poszukiwania i odkrywania świata, za co naszym 

wspaniałym gościom serdecznie dziękujemy. / Mirosława Penczyńska 

 

 

Rondo Leszka Grajka 

8 lipca wzięliśmy udział w uroczystości nadania imienia jednemu z rond w Swarzędzu. Od tego dnia 

patronem ronda u zbiegu ulic Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Słowackiego stał się Leszek Grajek. W 

uroczystości wzięli udział najbliżsi Leszka Grajka - żona Barbara wraz z synem, synową i wnukiem, Pani 

Burmistrz Anna Tomicka, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej Paweł Pawłowski oraz radni powiatu poznańskiego. O nadaniu tego imienia zadecydowała 

Rada Miasta. Pani burmistrz przedstawiła pokrótce życiorys i dokonania Leszka Grajka. Symbolicznego 

przecięcia wstęgi dokonała Pani Barbara Grajek wraz z władzami miasta. Kim był Leszek Grajek? 

Człowiekiem o wielkim sercu, nieobca mu była tematyka osób niepełnosprawnych. Przyczynił się wraz z 

wieloma osobami do powstania stowarzyszenia a potem warsztatu terapii zajęciowej. Pomógł w zakupie 

pierwszego konia do hipoterapii i szeregu innych potrzebnych rzeczy. 11 lat temu pokonała go ciężka 

choroba ale dzięki takim miejscom jak to rondo i nasze stowarzyszenie nigdy nie zaginie pamięć o nim. / 

Michał Ogoniak 
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XII IGRZYSKA SPRAWNYCH INACZEJ W SWARZĘDZU 

6 lipca odbyły się w Swarzędzu XII Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem malarskim. 

Zapewne pamiętają Państwo, że nasze zmagania sportowe do tej pory odbywały się na stadionie Piasta w 

Gruszczynie. W tym roku po raz pierwszy rywalizowaliśmy (oczywiście w duchu fair play) na stadionie 

Unii Swarzędz - należącym do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na zawody przyjechali 

sportowcy z całego powiatu poznańskiego. Byli to uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i stowarzyszeń 

z Dopiewca, Kostrzyna, Kórnika, Murowanej Gośliny, Owińsk, Pobiedzisk, Otusza, Drzązgowa i 

Swarzędza. Przybyłych na stadion przywitała Barbara Kucharska przewodnicząca Stowarzyszenia 

Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, organizator i zarazem gospodarz 

igrzysk. Następnie zapłonął znicz olimpijski, a nasz chór warsztatowy razem z wolontariuszami przedstawił 

krótki program artystyczny składający się z piosenek: "Oto jest dzień", "Dalej wesoło" i utworu zespołu 

Luxtorpeda "Wiara, siła, męstwo". Później Sandra Paetz w imieniu wszystkich olimpijczyków 

wypowiedziała słowa przysięgi: "z uśmiechem i radością będę pokonywać wszystkie konkurencje sportowe 

i zdobywać medale". Burmistrz Swarzędza Pani Anna Tomicka wraz z szefem obiektu sportowego Panem 

Pawłem Bocianem dokonali oficjalnego otwarcia igrzysk. Sprawdzaliśmy swoje możliwości w wielu 

konkurencjach. Był tor przeszkód wymagający od nas zwinności i pomysłowości, kręgle, łowienie rybek, 

rzut ringo na pachołek, strzał piłką do bramki, rzut do celu i wiele innych. Bractwo Kurkowe przygotowało 

dla olimpijczyków swoje stanowisko strzelania z karabinka. Strzeleckie Bractwo Kurkowe jest z nami na 

każdej olimpiadzie. Zawsze dla najlepiej spisujących się w tej konkurencji są przewidziane osobne dyplomy 

i medale. Na olimpiadzie istniała możliwość pomalowania sobie twarzy, odciśnięcia swej dłoni na płótnie - 

to wszystko w ramach pleneru malarskiego, z którego można było także skorzystać tego dnia. Po 2,5 

godzinach rywalizacji wręczono pamiątkowe dyplomy i medale. Naszym zmaganiom sportowym 

przyglądali się zaproszeni goście, którzy gorąco nam kibicowali. Wielkie wrażenie zrobił potężny krąg 

utworzony z uczestników igrzysk, którzy trzymając się za ręce śpiewali na zakończenie olimpiady pieśń 

„Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach”. Potem olimpijczycy udali się na poczęstunek, który 

przygotowała Firma "Kruszewnia" i spotkanie integracyjne pod namiot sceny plenerowej w Swarzędzu. / 

Michał Ogoniak 

 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogły odbyć się igrzyska: 

- władzom samorządowym powiatu i gminy - Pani burmistrz Annie Tomickiej, Panu Marianowi 

Szkudlarkowi z Rady Miasta 

- Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji - Panu Pawłowi Baranowi 

- Pani Barbarze Antoniewicz 

- Państwu Danucie i Tadeuszowi Krug 

- kadrze WTZ i rodzicom 

- wolontariuszom 

  

 

 



  

 
  

Więcej zdjęć 

 

 

Na mecie XXI Rajdu firmy Szpot 

W niedzielę 30 czerwca spotkaliśmy się na Rodzinnym Rajdzie Firmy Szpot. W to słoneczne lecz bardzo 

wietrzne popołudnie przybliżyliśmy wszystkim zebranym nasze stowarzyszenie. Agata opowiedziała o 

stowarzyszeniu i warsztacie terapii zajęciowej. Sandra zaśpiewała piosenkę Ani Wyszkoni "Wiem, że jesteś 

sam", natomiast Agnieszka "Augustowskie noce" Marii Koterbskiej. Ja, przeczytałam pismem brajla wiersz 

Jana Brzechwy "Samochwała". Pani Basia jak co roku zaprezentowała prace wykonane w naszym 

warsztacie. Na zakończenie odbyła się ich licytacja i sprzedaż. Za spędzony mile czas oraz możliwość 

promocji naszego stowarzyszania i warsztatu dziękujemy organizatorom Rajdu a szczególnie Panu 

Ireneuszowi Szpot. / Mirosława Penczyńska 

 

 

Na festynie w Kórniku 

W dniu 29 czerwca po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się z naszymi przyjaciółmi z Murowanej 

Gośliny i organizującym festyn Stowarzyszeniem Klaudynka z Kórnika. Dzięki Akademii Pomysłu z 

Poznania mogliśmy dowiedzieć się czym jest ekologia i jak dbać o środowisko a także jak segregować 

śmieci. Wśród licznych atrakcji wymienić mogę: robienie czapek z gazet, eko-kręgle, tworzenie różnych 

budowli z opakowań po jogurtach, robienie strojów z papieru i folii, malowanie twarzy, eko-taniec, 

możliwość przejazdu bryczką. Odbyły się też różne konkurencje sprawnościowe: budowanie telefonów ze 

sznurka i kubków, rzut do puszek, dekorowanie pomarańczy, szukanie kwiatków. Miało miejsc też ciekawe 

spotkanie z rzeźbiarzem. Pogoda tego dnia była piękna. Z otrzymanymi pięknymi gwiżdżącymi ptaszkami z 

gliny, które będą nam przypominać ten piękny radosny czas wróciliśmy do domu. Z całego serca 
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dziękujemy za to wszystko co tam przeżyliśmy. Takie imprezy nas integrują, są odskocznią od szarej 

codzienności i uczą jak można cieszyć się z tego co możemy osiągnąć. / Mirosława Penczyńska 

 

 

Wizyta u Mikołaja Kopernika 

26 czerwca grupa osób z naszego warsztatu gościła w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, które znajduje 

się w Zalasewie. Celem wizyty było przybliżenie działalności naszej placówki. Spotkanie z gimnazjalistami 

rozpoczęła prezentacja multimedialna. Podsumowała ona działalność koła wolontariackiego działającego w 

tej szkole. Pani Izabela Krauze szefowa wspomnianego koła czuwała nad przebiegiem spotkania. Nasza 

przewodnicząca pani Barbara Kucharska przybliżyła działalność i formy terapii jakie są wykorzystywane w 

stowarzyszeniu. Podziękowała uczniom za aktywną pomoc podczas zajęć piątkowych dla naszych 

młodszych kolegów. Chwilę później opowiedzieliśmy jak wygląda nasze życie w warsztacie terapii 

zajęciowej. Agata Kiejdrowska i Mirosława Penczyńska przybliżyły życie osób niewidomych. Agnieszka 

Szydłowka natomiast wymieniła nasze pracownie i pokrótce powiedziała co możemy w nich robić. 

Osobiście podzieliłem się z uczniami tym co jest dla mnie wielką radością, czyli służbą ministrancką. Nasze 

wypowiedzi przeplataliśmy piosenkami. Następnie przedstawiliśmy scenkę z filmu "Piraci z Karaibów". 

Spotkanie zakończył wspólny krąg. / Michał Ogoniak 

 

 

 

Ósmy festyn w Lisówkach 

W pierwszy dzień lata, czyli 21 czerwca wybraliśmy się na festyn do Lisówek. Po ponad godzinnej podróży 

autobusem dotarliśmy na miejsce zabawy. Po chwili okazało się, iż Lisówki na ten jeden dzień, zamieniły 

się dla nas w Hollywood. Przybyłych gości przywitali prowadzący festyn redaktorzy Radia Planeta, które 

objęło patronat medialny nad imprezą. Oficjalnego otwarcia dokonała Elżbieta Bijaczewska dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wicestarosta Zygmunt Jeżewski. Tuż po otwarciu festynu na 

scenę wkroczył Chuck Norris, który bawił się razem z nami przez cały czas. Zabawę w Lisówkowym 

Hollywood zaczęliśmy od odegrania przygotowanych scenek filmowych. Nasza swarzędzka ekipa odegrała 

scenę z filmu "Piraci z Karaibów". Publiczność entuzjastycznie oklaskiwała nasz występ. Drugim zadaniem 

tego dnia był konkurs "Jaka to melodia". Byliśmy w krainie filmu naszym zadaniem było podanie tytułu 

filmu z jakiego pochodzi zaprezentowany utwór. "Gorączka sobotniej nocy" to tytuł filmu, do którego 

przygotowaliśmy układ taneczny - tym samym zaliczyliśmy trzecie zadanie. Następnie mogliśmy odcisnąć 



naszą dłoń w alejce gwiazd. Na czerwonym dywanie zrobiliśmy sobie zbiorowe zdjęcie z Chuckiem 

Norrisem. W czasie przerwy obiadowej udzieliliśmy wywiadu Pani Wandzie Wasilewskiej z Radia 

Merkury. Tematem rozmowy były nasze wrażenia z odbywającego się pikniku oraz funkcjonowanie 

warsztatu terapii zajęciowej. Kolejną atrakcją dnia był występ uczestnika programu "Bitwa na głosy" - 

Mateusza Urbaniaka. Po całym dniu zmagań okazało się, iż zajęliśmy 2 miejsce w kategorii ogólnej. / 

Michał Ogoniak 

 

Więcej zdjęć 

 

 

Wiara, siła, męstwo... 

W dniu 14 czerwca odbył się koncert, na który długo czekaliśmy. Zagrał dla nas zespół LUXTORPEDA. 

Dochód z imprezy zostanie przekazany na zakup nowego samochodu dla naszego stowarzyszenia. Przed 

gwiazdą tego wieczoru wystąpił zespół Bordello a' capello pochodzący z naszego miasta. Wyżej 

wymieniony zespół swoim koncertem doskonale rozbawił oczekującą na LUXTORPEDĘ publiczność. 

Muszę powiedzieć, że to mój pierwszy rockowy koncert, ale nigdy nie zapomnę 220 minut atmosfery 

panującej pod namiotem swarzędzkiej sceny plenerowej i tak dobrze bawiącej się publiczności. Pozytywna 

atmosfera i zabawa na sto dwa udzieliła się także mnie. Należy wspomnieć też o naszych przyjaciołach, 

którzy bardzo pomogli w organizacji całego koncertu. Z całego serca im dziękujemy! / Michał Ogoniak 

Uprzejmie informujemy, że łączny dochód ze sprzedaży cegiełek na koncert Luxtorpedy organizowany 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski we współpracy z Ośrodkiem Kultury wyniósł 21 

105,12 zł. Dochód przeznaczony będzie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawych. 

Dziękujemy serdecznie sponsorom koncertu i wszystkim, którzy zakupili cegiełki na koncert. Sponsorami 

koncertu byli: Firma BLUM, Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Firma UTAL, Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Swarzędzu, Faktorzy, Firma Bystry, Panopa Logistik. 

Konkurs „Zaczarowana Melodia" 

Jest środa, 12 czerwca, 2013 roku. Na dworze świeci słońce a nasze serca przepełnione są radością i z oczu 

płyną łzy szczęścia. Ponieważ w tym dniu, w Gimnazjum nr 3 odbył się czwarty gminny konkurs piosenki 

"Zaczarowana melodia". W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz młodzież 

gimnazjalna a także Klasa Życia i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im Leszka Grajka w 

Swarzędzu. Wśród zaproszonych gości mieliśmy zaszczyt bawić się z Panią Halinką Benedyk, która 
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obdarzona jest przez Boga dużą wrażliwością serca na potrzeby niepełnosprawnych. Swoim postępowaniem 

potrafi wyciągnąć na scenę młodzież i dzieci niepełnosprawne. Gośćmi konkursu była również Pani Agata 

Kubacka zastępca Burmistrza w Swarzędzu, ksiądz Dariusz Salski, proboszcz parafii Matki Bożej 

Miłosierdzia w Swarzędzu, ojciec Robert Klemens ze zgromadzenia Ojców Filipinów z Gostynia. To tylko 

nieliczni goście, którzy zostali zaproszeni na naszą uroczystość. Podczas konkursu, każdemu z nas 

towarzyszyły emocje, po których zapanowała wielka radość. Konkurs zakończył się rozdaniem zasłużonych 

nagród i dyplomów. Repertuar piosenek był dostosowany do możliwości występujących. Każdemu z nas 

towarzyszyła trema i z niecierpliwością oczekiwaliśmy na swoją kolej. Festiwal był wspaniały. 

Organizatorzy, nauczyciele i terapeuci spisali się na medal. Oby tak dalej. / Agata Kiejdrowska 

 

Więcej zdjęć 

 

 

Swarzędzkie safari 

W słoneczny dzień 11 czerwca Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu wybrał się po raz kolejny na 

wycieczkę do ogrodu państwa Elżbiety i Zbigniewa Zawadów. Okazało się, że Pan Zbigniew ma w nim nie 

tylko swojskie kury, lecz także zwierzęta egzotyczne, takie jak kangury i lamy. Wielką atrakcję stanowiły 

dla nas też króliki różnych ras, koniki polskie, dwa psy rasy labrador i bażanty. Po spacerze i zwiedzeniu 

swarzędzkiego mini zoo mogliśmy porozmawiać z właścicielami tego uroczego miejsca. Nazwałbym ten 

piękny zakątek swarzędzkim safari. Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół mogliśmy zjeść kiełbasę z grilla 

i drożdżówki z kawą oraz porozmawiać o niezwykłych zwierzętach. Dziękujemy Gospodarzom za 

możliwość spędzenia czasu w ich pięknym ogrodzie. Niestety, wszystko, co dobre szybko się kończy. Na 

koniec spotkania utworzyliśmy wspólny krąg. Mamy nadzieję, że za rok państwo Zawada znów nas 

zaproszą i pokażą nam nowe gatunki swoich pięknych zwierząt. / Michał Ogoniak 
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Msza święta dla chorych 

Po raz kolejny nasze stowarzyszenie uczestniczyło we mszy świętej dla chorych. Odbyła się ona 8 czerwca 

o godzinie 15:00, czyli w godzinie Miłosierdzia Bożego. Odprawił ją dla nas ksiądz Dariusz Salski, 

proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzedzu. Mogliśmy przystąpić do 

sakramentu namaszczenia chorych. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się do salki parafialnej na ciasto i 

kawę. Mogliśmy tam z sobą porozmawiać a także wspólnie pośpiewać. / Michał Ogoniak 

 

 

 

Dziesiąty Piknik w Rakowni 

W sobotę 8 czerwca odbył się Piknik "Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych" 

na boisku w Rakowni. Zjechały się drużyny z całej okolicy: Poznania, Lubonia, Kórnika, Zdun, Owińsk, 

Kiszkowa, organizatorzy z Murowanej Gośliny oraz my ze Swarzędza. Wzięliśmy udział w grach i 

zawodach sportowych. Były to m.in. kręgle, rzut piłką do kosza, strzał do bramki, łowienie rybek, 

konkurencje zręcznościowe, poszukiwanie skarbu i hula hop. Mogliśmy również zobaczyć pokazy taneczne 

i posłuchać występów wokalnych. "Szkoła pod Psem" przywiozła sześć golden retrieverów i przedstawiciela 

największych psów świata - Wilczarza. Można było zobaczyć wyposażenie i przejechać się wozem 

strażackim. Młodsze dzieci mogły wylosować misia.  Nie zabrakło rozmaitych smakołyków był chleb ze 

smalcem i ogórkami, kiełbasa z grilla, domowe ciasta, lody i gofry. Dzięki miłej atmosferze czas zleciał 

bardzo szybko. Każdy pełen wrażeń i z prezentami w ręku wracał szczęśliwy do domu. Pogoda była 

wyjątkowo słoneczna przez co wielu z nas spiekło się na raka. Za to wspaniałe spotkanie serdecznie 

dziękujemy organizatorom. Będziemy wspominać je przez długi czas. / Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Wizyta u Misia Uszatka 

7 czerwca gościliśmy w Przedszkolu "Miś Uszatek" w Swarzędzu, aby wspólnie obchodzić Dzień Dziecka. 

Jako pierwsi wystąpili dla nas przedszkolacy - laureaci konkursu recytatorskiego, opartego na wierszach 

autorstwa Agaty Widzowskiej-Pasiak. Występ warsztatu rozpoczęliśmy wspólną piosenką "Witajcie w 

naszej bajce". Następnie Agata przeczytała napisany alfabetem brajla wiersz "Lokomotywa" a Mirka 

"Samochwałę". Wiersze przeplataliśmy piosenkami. Dzieci w czasie naszego występu okazywały wiele 

radości. Każda z grup przedszkolaków otrzymała od nas cukierki i obrazki przedstawiające zwierzęta, 

wykonane w pracowni krawieckiej. Po uroczystości w sali, poszliśmy do ogrodu na wspólne zabawy 

ruchowe z przedszkolakami. / Michał Ogoniak 

 

 

Koncert zespołu LUXTORPEDA 

  

Zapraszamy na koncert zespołu LUXTORPEDA, który odbędzie się 14 czerwca 2013 r. na Scenie 

Plenerowej przy Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu. Start godz. 19:00, koncert Luxtorpedy godz. 21:00. 

Wstęp za okazaniem „Cegiełki” o wartości 25 zł. Cegiełki do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół 

Dzieci Specjalnej Troski - Swarzędz, os. Kościuszkowców 13, od 20 maja 2013 r. 

Dochód z cegiełek przekazany zostanie na rzecz Swarzędzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. 

Więcej informacji: tel. 616515286, www.spdst.org.pl, spdst@wp.pl, www.ok.swarzedz.pl, 

osrodekkultury@swarzedz.pl, tel. 616510219. 

Liczba miejsc ograniczona. 



 

czytaj więcej 

 

 

Akredytacja foto na koncert LUXTORPEDY 

  

Informujemy, że redakcje, które są zainteresowane akredytacją foto na koncert LUXTORPEDY, 

zobowiązane są do kontaktu z Ośrodkiem Kultury w Swarzędzu nr tel: 61 65 10 219, 

email: osrodekkultury@swarzedz.pl celem otrzymania formularza akredytacyjnego, który należy 

uzupełnić i odesłać (mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Ośrodka Kultury w terminie do 10 czerwca 

2013 roku. Potwierdzenie przyjęcia akredytacji oraz informacja o trybie ich odbioru nastąpi przez 

wiadomość e-mail do dnia 11.06.2013. Bezpłatne przepustki prasowe wydawane są tylko dla posiadaczy 

potwierdzonych przez Organizatora akredytacji. 

 

 

Dzień naszych Mam 

28 maja, nasz WTZ zorganizował Święto Mam. W specjalnie przygotowanym programie przedstawiliśmy 

wiersze i piosenki dla wszystkich przybyłych mam. Odśpiewaliśmy uroczyste "Sto lat", wręczyliśmy 

czerwone róże oraz upominki - fartuszki wykonane w pracowni krawieckiej i plastycznej. Następnie 

zaprosiliśmy nasze mamy na kawę i coś słodkiego. Z całego serca dziękujemy naszym mamom, że były z 

nami tego dnia i są z nami na co dzień. / Michał Ogoniak 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=76
mailto:osrodekkultury@swarzedz.pl


 

 

 

Odwiedziny firmy Blum 

W dniu 27 maja, odwiedzili nas po raz kolejny przedstawiciele firmy Blum. Prezes firmy Pan Andrzej 

Michalski wraz z pracownikami, poinformowali nas, że przekazują kwotę 10 tysięcy złotych potrzebną na 

organizację koncertu zespołu Luxtorpeda. Dochód z koncertu zostanie przekazany na zakup nowego 

samochodu dla naszego stowarzyszenia. Za tak wielką pomoc podziękowaliśmy naszym przyjaciołom 

krótkim programem artystycznym. Z całego serca dziękujemy firmie Blum! / Michał Ogoniak 

 

 

Srebrny jubileusz kapłaństwa naszego Księdza Proboszcza 

W dniu 22 maja, delegacja naszego warsztatu wybrała się do katedry poznańskiej, by uczestniczyć w liturgii 

dziękczynnej za 25 lat kapłaństwa. Dziękczynienie to złożyli kapłani wyświęcani w 1988 roku - 31 

jubilatów, w tym proboszcz naszej parafii, ksiądz Dariusz Salski. Mszy przewodniczył ks. arcybiskup 

Stanisław Gądecki. W swojej homilii wspomniał m.in. o śp. ks. arcybiskupie Jerzym Strobie, który udzielił 

sakramentu kapłaństwa jubilatom. Podkreślił również duży wpływ Papieża Polaka na wszystkie lata posługi 

kapłanów. Dzięki Jego encyklikom kapłani mogli jeszcze bardziej zrozumieć kim jest Bóg oraz oddać się 

chorym, cierpiącym i tym którym służyli w parafiach. Po raz drugi uczestnicyłem w takiej mszy św. i po raz 

drugi otrzymałem osobiste błogosławieństwo od ks. arcybiskupa Stanisława. Po zakonczeniu liturgii 

złożyliśmy życzenia księdzu Dariuszowi oraz wręczyliśmy anioła wykonanego w pracowni stolarskiej. 

Nigdy nie zapomnę widoku księży jubilatów oraz księdza arcybiskupa. Cieszymy się, że mogliśmy być tego 

dnia z naszym Księdzem Proboszczem. / Michał Ogoniak 

http://m.in/


 

Ważne słowo – dziękuję 

 W dniu 16 maja, nasz warsztat postanowił zorganizować marsz dziękczynny. Celem marszu było 

podziękowanie mieszkańcom Swarzędza za to, iż przekazali 1% swego podatku dochodowego na nasze 

stowarzyszenie. Pierwsze i nie ostatnie w tym dniu słowo dziękuje, za pośrednictwem lokalnej telewizji 

kablowej skierowała do mieszkańców nasza szefowa Barbara Kucharska. Chwile po tej wypowiedzi ze 

śpiewem na ustach wyruszyliśmy w marsz dziękczynny osiedlami naszego miasta. Każdemu kogo 

napotkaliśmy wręczaliśmy nasz dar wdzięczności - serca wykonane w naszym warsztacie. Marsz 

zakończyliśmy pod ratuszem gdzie spotkaliśmy się z p. burmistrz Anną Tomicką oraz wiceburmistrz Agatą 

Kubacką i również im podziękowaliśmy za okazywaną pomoc. Utworzenie kręgu i wspólny śpiew 

zakończyło wyżej wymienione spotkanie. Nie zapomnę nigdy uśmiechu ludzi obdarowanych przez nas 

serduszkiem. / Michał Ogoniak 

 

  

  

 
  

 

 



Św. Michał Archanioł z Gargano 

  

W środę 15 maja mieliśmy zaszczyt gościć w parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w 

Poznaniu. Okazją do wizyty było nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na 

Gargano. Uczestniczyliśmy we mszy świętej i błogosławieństwie chorych, starszych i dzieci, przez 

nałożenie rąk przed figurą. Radość dla nas była tym większa, ponieważ błogosławił nam ksiądz Eugeniusz 

Guździoł, były proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu. 

Kiedy położył ręce na moją głowę, doznałam wielkiego pokoju w moim sercu. Po zakończeniu mszy 

świętej, każdy mógł pomodlić się przy figurze Świętego Michała Archanioła. Cieszyłam się bardzo, że 

mogłam gościć w tym kościele i usłyszeć głos kochanego przez nas kapłana Eugeniusza. / Agata 

Kiejdrowska 

 

 

Szlakiem Piastowskim 

W poniedziałek 13 maja wybraliśmy się na kolejną autokarową wycieczkę Szlakiem Piastowskim. 

Organizatorem wycieczki było Centrum Edukacji i Turystyki "Sokrates". Wyruszyliśmy ze Swarzędza o 

godzina ósmej rano. W czasie podróży wysłuchaliśmy prelekcji na temat miejsc związanych z naszą 

wycieczką, przygotowanych przez przewodnika - Panią Krystynę Leśniak. Pierwszym punktem naszego 

podróżowania Szlakiem Piastowskim, było Trzemeszno. Jest to miasto położone nad dwoma jeziorami: 

Popielewskim i Klasztornym. Liczy 8000 mieszkańców. W Trzemesznie zwiedziliśmy świątynię pod 

wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Michała Archanioła. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emocje, zabawa i integracja przez sport 

  

W piątek 10 maja 2013 roku, mimo że na dworze było przekropnie, w naszych sercach panowało 

rozpromienione słońce. Spowodowane było to, odbywającymi się już po raz osiemnasty Gminnymi 

Igrzyskami Sportowymi dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zawody miały miejsce w hali Unii w 

Swarzędzu. Organizatorem jak co roku była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy. Były emocje, 

zabawa i integracja przez sport. Oprawę artystyczną stanowił hymn olimpiady: "I my też możemy się 

śmiać", który wykonała Sandra Paetz, później zatańczyły dzieci z klas integracyjnych. Wzięliśmy udział w 

20 konkurencjach. Każdy z nas walczył ze swoimi słabościami, by móc pokonać dane zadanie. W 

zmaganiach sportowych pomagali nam wolontariusze z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów i Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. Na wszystkich czekał poczęstunek, dyplomy, medale i 

upominki. Podczas Igrzysk byliśmy jedną sportową rodziną. Czekam już na zawody w 2014 roku. 

  

 
 

 

Międzynarodowy plener malarski w naszym Warsztacie 

"Nie lubię poniedziałku" - czy to przysłowie się zawsze sprawdza? Wydaje mi się, że nie. Właśnie w ten 

dzień tygodnia, 22 kwietnia 2013 roku, gościliśmy w naszym warsztacie, studentów z Akademii Sztuk 

Pięknych w Poznaniu wraz ze studentami z Hiszpanii, którzy przebywają w Polsce, w ramach wymiany. 

Mieliśmy okazję wykazać się swoimi zdolnościami i umiejętnościami w malarstwie. W plenerze wzięło 

udział 12 osób z naszego warsztatu. Każdy z nas miał przydzielonego wolontariusza. Moją wolontariuszką 

była bardzo sympatyczna Agnieszka, studentka trzeciego roku malarstwa. 



 

 

 

Wiosenne przedstawienie w Zielonej Półnutce 

  

Przedszkole Zielona Półnutka w Swarzędzu, 22 kwietnia, zaprosiło nasz warsztat na przedstawienie. Dzieci 

z grupy starszaków, zaprezentowały nam swój program artystyczny poświęcony najpiękniejszej i 

najbarwniejszej porze roku - wiośnie. Przedszkolaki śpiewały piękne piosenki, recytowały wierszyki i 

tańczyły. Dzieci były ubrane w zielone koszulki, które idealnie pasowały do tematu przedstawienia. Cały 

występ bardzo nam się podobał i sprawił wiele radości, za co bardzo dziękujemy z całego serca. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni za takie spotkania, które wszystkich integrują i zbliżają do siebie. 

  

 

 

Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu z radością” 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu zaprosił po raz kolejny nasz 

warsztat terapii zajęciowej do udziału w Przeglądzie Piosenki Religijnej - „Śpiewajmy Panu z radością”. 

Odbył się on 17.04.2013 roku w kościele pw. św. Jerzego w Poznaniu. W imprezie wzięło udział 10 

zespołów. Podczas przeglądu każdy zespół wykonał jedną piosenkę. Nasz warsztat w składzie: Sandra 

Paetz, Agnieszka Bagrowska, Mirosława Penczyńska, Sylwia Gulczyńska, Michał Ogoniak przygotował 

utwór "Najpiękniejsza". Do występu przygotowała nas pani Maria Wejman. Zebrana publiczność aktywnie 

uczestniczyła w przeglądzie, oklaskując występujące zespoły oraz razem z nimi śpiewając piosenki. Każdy 

zespół na pamiątkę udziału w przeglądzie otrzymał słodki upominek i dyplom. Pragniemy podziękować 

szkole nr 103 za zaproszenie i za to, że razem z nimi mogliśmy wychwalać Boga. Pamiętajmy, że kto 

śpiewa, ten dwa razy się modli. 



 

 

 

Próba generalna w filharmonii 

Miesiąc kwiecień dla naszego Stowarzyszenia obfituje w bardzo bogate przeżycia. Czwartego kwietnia, w 

czwartek, 2013 rok u, uczestniczyliśmy w generalnej próbie, koncertu muzyki klasycznej, która się odbyła w 

Poznańskiej Filharmonii, znajdującej się w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to 

ogromna sala z dwoma rzędami dużych krzeseł, pięknymi rzeźbionymi drzwiami. Wchodząc na te salę i 

wsłuchując się w dźwięki instrumentów przygotowujących się do próby, wsłuchiwaliśmy się w dźwięki 

różnych ciekawych instrumentów. 

 

  

 

 

 



Śniadanie wielkanocne w naszym warsztacie 

Drugiego kwietnia, we wtorek 2013 roku, w ósmą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, odbyło się nasze 

wielkanocne śniadanie. W czasie śniadania gościliśmy zaprzyjaźnionych z nami przyjaciół i sponsorów 

naszego Stowarzyszenia. 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 

I.  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Jednostką sprawozdawczą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka  z siedzibą w 62-020  Swarzędz  os. Kościuszkowców 13, zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym w Poznaniu KRS 0000021128. 

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność statutowa, a w szczególności  pomoc 

dzieciom i osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja, hipoterapia, dogoterapia, różne formy terapii. 



czytaj więcej 

Nasza droga krzyżowa i msza święta 

Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, w dniu 16 

marca 2013 roku, uczestniczyli w drodze krzyżowej. Jak co roku mieliśmy przejść od siedziby 

stowarzyszenia do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu. Jednak z powodu złej 

pogody, zebraliśmy się od razu w świątyni. Podczas drogi krzyżowej oddaliśmy nasze sprawy i cierpienia 

Temu, który oddał za nas swoje życie. Następnie została odprawiona comiesięczna msza święta dla naszego 

stowarzyszenia i jego przyjaciół. 

 

 

Przedstawienie o synu marnotrawnym 

W dniu 13 marca bieżącego roku w naszym warsztacie terapii zajęciowej gościliśmy Teatr Cieni 

„Latarenka”. Ten sam teatr, który kilka miesięcy temu wystawił dla nas przedstawienie „Szopka 

Bożonarodzeniowa” w Szkole Podstawowej nr 4. Tym razem aktorki przedstawiły nam przypowieść o synu 

marnotrawnym. Jedna z nich opowiadała historię biblijną oraz grała na gitarze utwory nawiązujące do jej 

treści. Druga poruszała figurkami bohaterów w taki sposób, że widzieliśmy ich cień na specjalnym ekranie. 

Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy kilka piosenek ze spektaklu i nie tylko. Dziękujemy aktorkom za to 

przedstawienie i czekamy na kolejne. 

 

Zdjęcia 

 

 

Nasze rekolekcje wielkopostne 

Wielki Post to czas oczekiwania na najpiękniejsze święta Zmartwychwstania Pańskiego. W dniach od 27 

lutego do 1 marca, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu odbyły się rekolekcje wielkopostne dla 

uczniów Gimnazjum nr 3, w których wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nauki głosił 

ksiądz Przemysław Zgórecki. Tematem rozważań było znalezienie drogi do Bożej miłości. Oprócz 

ciekawych przykładów z codziennego życia, mogliśmy zobaczyć piękny film przedstawiający przeżycia 

dwóch braci. Podróżując po całym świecie odkryli, że w każdym człowieku tkwi dobro, niezależnie od tego 

kim jest, czy to bezdomny, niepełnosprawny, chory czy uzależniony. Bóg jest miłością i daje ją darmo 

każdemu kto tylko tego pragnie. Również wśród nas, osób niepełnosprawnych można spotkać takich 

dobrych ludzi. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=58
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=56


  

 

 

I Zimowy Turniej Bocci o Puchar Dyrektora SP 4 

21 lutego 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, odbył się I Zimowy Turniej Bocci o Puchar 

Dyrektora SP 4. Impreza miała na celu promocję bocci (dyscypliny paraolimpijskiej), zachęcenie do 

większej aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością, propagowanie rywalizacji w duchu „fair play” 

oraz integrowanie uczestników turnieju. 

 

czytaj więcej 

 

 

Przekaż 1% 

Uprzejmie informujemy, że dzięki Państwa pomocy i ofiarowaniu 1% z podatku w 2012 roku zebraliśmy 

kwotę 102 412,15 zł, na rehabilitację, terapię oraz przystosowywanie do życia dzieci i osób 

niepełnosprawnych. 

Z całego serca dziękując, prosimy o wsparcie w tym roku! 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=54


 

 

 

Odwiedziny w Seminarium 

7 lutego 2013 roku ośmioosobowa grupa z naszego Stowarzyszenia, pojechała do Arcybiskupiego 

Seminarium Duchownego w Poznaniu, aby odwiedzić byłego instruktora pracowni komputerowej Pana 

Dariusza Bugajskiego, którego Bóg powołał do kapłaństwa. Darek jest na pierwszym roku studiów. 

Odznacza się dużą pobożnością, pogodą ducha  i życzliwością. 

czytaj więcej 

 

 

Kolędowanie z „Aniołem” 

3 lutego w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu, odbył się niezwykły koncert kolęd. Gwiazdą 

tego popołudnia była pani Halina Benedyk wraz ze swoim mężem, panem Aleksandrem Maliszewskim. 

Piękny ciepły głos naszego gościa i ciekawe aranżacje znanych i lubianych przez wszystkich kolęd, sprawiły 

wszystkim wiele radości. Usłyszeliśmy między innymi: O Gwiazdo Betlejemska, Wśród nocnej ciszy, 

Przybieżeli do Betlejem. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=51


 

czytaj więcej 

 

 

Przedstawienie, koncert i msza święta 

Dzień 26 stycznia obfitował aż w trzy niezwykłe wydarzenia dla naszego Stowarzyszenia. Pierwszym był 

występ Teatru Cieni „Latarenka”, który przygotował dla nas 45 minutowe przedstawienie pt. „Opowieści o 

Bożym Narodzeniu”. 

 

czytaj więcej 

 

 

Konwój Muszkieterów 

W środę 23 stycznia delegacja naszego Stowarzyszenia pojechała do supermarketu „Intermarche” w 

Swarzędzu, by wziąć udział w uroczystym wręczeniu czeku na nasze potrzeby. Przekazania symbolicznego 

czeku na kwotę 3500 zł dokonał Pan Krzysztof Waligórski – prezes Intermarche. Wsparcie to było możliwe 

dzięki Fundacji Muszkieterów i akcji Konwój Muszkieterów. W podziękowaniu darczyńcom, którzy okazali 

się ogromną wrażliwością serc, zaśpiewaliśmy „Sto lat”, „Dobrze, że jesteś”, kolędę „Wsędy śniega nasuło” 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=49
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=48


oraz wiersz „Chcemy znaleźć piękne słowa”. Otrzymane pieniądze przekazane zostaną na rehabilitację 

najmłodszych dzieci. 

 

 

Świąteczne spotkanie u „Misia Uszatka” 

Chociaż od Bożego Narodzenia minęło już trochę czasu, przyjaciele z Przedszkola nr 2 w Swarzędzu 

zaprosili nas do siebie na świąteczne przedstawienie. Dzieci z „Misia Uszatka” zaprezentowały program 

artystyczny składający się z pastorałek oraz tańców ludowych z różnych regionów Polski. Nad śpiewem 

przedszkolaków czuwała grająca na pianinie pani nauczycielka. Mogliśmy podziwiać tradycyjne stroje i 

tańce krakowskie, wielkopolskie i podhalańskie. Na zakończenie otrzymaliśmy od dzieci samodzielne 

wykonane kartki oraz cukierki, my również podarowaliśmy przedszkolakom słodycze i karmnik wykonany 

przez pracownię stolarską. 

 

Jasełka w naszym warsztacie 

W dniu 3 stycznia 2013 roku, gościliśmy w Warsztacie Terapii Zajęciowej uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Swarzędzu. Zaprezentowali oni jasełka bożonarodzeniowe. Historia narodzin Jezusa opisana była za 

pomocą wierszy, które z pamięci mówili występujący aktorzy. Na szczególną pochwałę zasługują również 

piękne stroje, przygotowane przez rodziców. Po jasełkach wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki przy 

akompaniamencie gitary. 

 

 

 

Spotkanie wigilijne 



19 grudnia 2012 roku przeżyliśmy kolejne spotkanie wigilijne naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pani 

kierownik Barbara Kucharska rozpoczęła spotkanie od powitania i złożenia życzeń wszystkim przybyłym 

gościom oraz uczestnikom i pracownikom warsztatu. 

 

czytaj więcej 

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 

 

 

 

Bal z Mikołajami 2012 

W niedzielne popołudnie 9 grudnia w swarzędzkim Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów odbył się po 

raz dwudziesty drugi „Bal z Mikołajami”. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Barbara Kucharska - prezes 

Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=43


 

czytaj więcej 

 

 

Mikołajkowa Olimpiada w EKOS-ie 

W dniu 7 grudnia nasz WTZ po raz jedenasty został zaproszony przez zaprzyjaźnioną szkołę Fundacji 

EKOS do udziału w sportowej zabawie. Całą oprawę oraz wszystkie konkurencje przygotowali uczniowie z 

liceum pod opieką swoich nauczycieli. 

 

czytaj więcej 

 

 

Wspomnienia o Januszu Korczaku 

W czwartek 6 grudnia, odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu. Zostaliśmy zaproszeni na 

przestawienie poświęcone Januszowi Korczakowi i jego dziełu pt. „Król Maciuś Pierwszy”. Uczniowie 

klasy piątej przybliżyli nam na wstępie historię tego wybitnego pedagoga, który mówił: „nie ma dzieci, są 

ludzie”. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=41
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=40


 

czytaj więcej 

 

 

Odwiedziny przyjaciół z przedszkola 

W dniu 27 listopada, gościliśmy naszych małych przyjaciół z Przedszkola „Miś Uszatek” w Swarzędzu. 

Chcieli zobaczyć jak pracujemy w naszym warsztacie. Po zwiedzeniu wszystkich pracowni, nasi goście 

postanowili zaprezentować swój repertuar jesiennych piosenek. W podziękowaniu odwdzięczyliśmy się 

również dwoma naszymi utworami. Na pamiątkę wizyty w warsztacie, goście otrzymali nasze wyroby 

ceramiczne, my natomiast otrzymaliśmy własnoręcznie wykonaną podobiznę patrona przedszkola - Misia 

Uszatka. 

 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=39


czytaj więcej 

 

 

Zwycięstwo w konkursie na najlepszą akcję społecznie użyteczną 

Podczas II Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, które odbyło się 22 listopada, Pani 

Barbara Kucharska odebrała puchar, dyplom oraz nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą 

akcję społecznie użyteczną. Konkurs organizowany był w ramach Projektu: Każdy Inny! Wszyscy Równi! 

Promocja pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Celem konkursu było wyłonienie i 

nagrodzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu Województwa Wielkopolskiego, które zrealizowały 

lub są w trakcie realizacji ciekawej akcji społecznie użytecznej. 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania dla Pani Sidonii Jędrzejewskiej 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=38


Sz.P. Sidonia Jędrzejewska 

Poseł do Parlamentu Europejskiego 

  

  

  

„Wdzięczność jest pamięcią serca” 

  

Serdecznie dziękujemy Pani za wybranie projektu naszej kartki Świątecznej i wsparcie finansowe, 

które przeznaczymy na naszą wigilię i zakup materiałów do terapii. 

  

  

  

Z wyrazami szacunku 

Kierownik, kadra i uczestnicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Złoty Słowik 2012” 

W piątek 23 listopada 2012 roku wraz z trójką moich przyjaciół, jak również z opiekunami pojechaliśmy na 

ósmy Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” do Warsztatu Terapii 

Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu. Był to dla nas dzień pełen emocji. 

 

 

"Blumi – nowy terapeuta” 

W środę 30 października 2012 roku, odbyła się nietypowa dla naszego Warsztatu uroczystość. Mieliśmy 

zaszczyt gościć w ośrodku troje przyjaciół z firmy "Blum", z prezesem firmy Panem Andrzejem Michalskim 

na czele. 

Dzięki uprzejmości oraz wrażliwości serc pracowników firmy możemy cieszyć się nowym terapeutą, 

którym jest pies do dogoterapii, któremu wspólnie nadaliśmy imię „Blumi” - jest to pies rasy labrador. 

 

czytaj więcej 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=34


 

 

ADHD i inne cudowne zjawiska 

Teatr Poznański 29 października wystawił sztukę pod tytułem „ADHD i inne cudowne zjawiska”, celem 

spektaklu było zebranie środków pieniężnych na zakup nowego samochodu dla naszego Stowarzyszenia. 

Auto ma służyć do przewożenia osób niepełnosprawnych z domu do Warsztatu i z powrotem. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli spektakl i tym samym wsparli cudowną inicjatywę. 

 

 

 

Na cesarskim szlaku 

Maj to chyba najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku. Otacza nas piękna, żywa zieleń drzew i krzewów, 

śpiewają ptaki, kwitną kwiaty… Maj przynosi wiele niespodzianek i atrakcji nie tylko w przyrodzie, ale 

również w życiu człowieka. 14 maja, chwilę po wschodzie słońca, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu wyruszyło w kolejną trasę po europejskich szlakach. 



 

czytaj więcej 

 

 

WIOSENNI GOŚCIE W WTZ 

W słoneczny wtorkowy poranek odwiedzili nas przedstawiciele firmy Blum, którzy od trzech lat należą do 

grona naszych wiernych przyjaciół. Pracownicy wyżej wymienionego zakładu kolejny już raz otworzyli na 

nas swoje serca - postanowili zrezygnować z prezentów gwiazdkowych i kwotę pieniędzy przeznaczoną na 

ich zakup oddać na szczytny cel. 

 

czytaj więcej 

 

 

Mamy nową Salę do rehabilitacji! 

W mroźne, piątkowe popołudnie nastąpił długo oczekiwany moment dla naszego Stowarzyszenia. Otwarta 

została kolejna salka terapeutyczna, która znajduje się w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w 

Swarzędzu. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=32
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=31


 

czytaj więcej 

 

 

Dziękujemy za okazane serce 

W piękny, zimowy dzień dostaliśmy informację, że mamy odebrać nakrętki z Gimnazjum w Zalasewie oraz 

Zespołu Szkół w Paczkowie. Do apelu o pomoc dla Patrycji dołączyła się także jedna z poznańskich 

placówek oświatowych. Za otrzymane pieniądze będziemy mogli sfinansować zakup specjalistycznego 

podnośnika, który umożliwi Patrycji dbanie o codzienną higienę osobistą. Dziękujemy za okazane serce. Nie 

pozostawajmy obojętni na ludzkie cierpienie! 

 

 

Szanowni Państwo ! 

„Tam, gdzie ludzie dzielą się sercem, tam rośnie nadzieja”. 

Przekazując 1% podatku dochodowego na nasze Stowarzyszenie pomagacie Państwo osobom 

niepełnosprawnym odszukać ich własne miejsce w życiu. Otwierając swoje serce na nas wspieracie Państwo 

wszystkie formy rehabilitacji i terapii dostępne w naszym Stowarzyszeniu.  Hipoterapia, dogoterapia, 

wczesna interwencja, zajęcia pedagogiczne i psychologiczne pozwalają na rozwój naszych podopiecznych i 

spełnianie ich marzeń. Pomagając nam sprawicie Państwo że nasi podopieczni będą szczęśliwsi i zdrowsi. 

 

Liczymy na Państwa pomoc... 

KRS 0000021128 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 

os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz 

 

 

Spotkanie wigilijne 

W dniu 15 grudnia 2011 roku w Swarzędzkim Eurohotelu odbyło się nasze warsztatowe spotkanie 

opłatkowe. Barbara Kucharska, przewodnicząca Stowarzyszenia, na początku powitała zaproszonych gości. 

Wśród nich były władze naszego miasta i zaprzyjaźnieni z nami duszpasterze oraz członkowie zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=30


 

czytaj więcej 

 

 

Wielka zbiórka dla Patrycji 

PODNOŚNIK DLA PATRYCJI 

„Jestem Patrycja mam 28 lat i mieszkam w Swarzędzu z Rodzicami. (…) Choruję na Zespół Westa. Od 

urodzenia jestem niewidoma i porażona 4 -kończynowo. Z uwagi na moje bardzo skomplikowane kalectwo 

rodzice mają duże problemy z codzienną kąpielą. (…) Trudności te rozwiązałby sprzęt do kąpieli, który 

ułatwi i udostępni 

w dużym stopniu częstszą higienę mojego ciała.” 

Patrycja z Rodzicami 

czytaj więcej 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Osoby, które dotychczas pobierały świadczenie pielęgnacyjne 

( w wysokości 520,00 zł. ), zobowiązane są do złożenia wniosku 

o przyznanie dodatku do w/w świadczenia,które w miesiącach 

listopad i grudzień wzrosnie o 100,00 zł. 

Wnioski należy złożyć do końca października 2011 r. 

w sekretariacie ośrodka pomocy społecznej. 

 

Anielskie Śpiewogranie 2011 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za beatyfikację Jana Pawła II. Z tej okazji został zorganizowany 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu i Parafię Matki 

Bożej Miłosierdzia VII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad 

nim objął ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=27
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=26


 

czytaj więcej 

 

 

Rajskie wakacje 

Dzięki dofinansowaniu nasze Stowarzyszenie mogło udać się na wymorzony turnus rehabilitacyjny. 

Spędzliśmy tam wspaniałe chwile oraz mieliśmy możliwość rehabilitacji, jakże ważnej dla nas 

niepełnosprawnych. 

 

czytaj więcej 

 

 

X Igrzyska sprawnych inaczej - Gruszczyn 2011 

Dnia 9 lipca bieżącego roku po raz kolejny zorganizowaliśmy igrzyska sportowe dla dzieci i osób dorosłych 

z niepełnosprawnością. Do udziału w zmaganiach sportowych zaprosiliśmy siedem stowarzyszeń z naszego 

powiatu Poznańskiego co dało w sumię liczbę ponad stupiędziesięciu olimpijczyków. Wszystkich 

zgromadzonych na płycie boiska przywitała serdecznie nasza Pani Prezes Barbara Kucharska, natomiast 

uroczystego otwarcia dokonała Swarzędzka Pani Burmistrz Anna Tomicka. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=24
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=23


 
  

 

 

Sentymentalne Wilno 

Długo oczekiwany wyjazd do Wilna dobiegł końca. Zwiedzliśmy to piękne miasto jakże ważne dla nas 

Polaków, 20% mieszkanców stolicy to własnie nasi rodacy. Najbardziej uraczyła nas piękna starówka z 

wąskimi uliczkami otoczona zabytkowymi kościołami, ktorych jak się dowiedzielismy jest ponad 

czterdzieści. Niestety wycieczka trwała tylko 3 dni i nie mogliśmy obejrzeć wszystkiego ale naprawdę było 

warto jechać kilkanaście godzin! Zachęcamy do przeczytania releacji napisanej przez osoby z pracowni 

komputerowej. 

 
  

 

 

 



Spotkanie Wielkanocne! 

19 kwietnia 2011 roku obchodziliśmy święto Wielkanocne. Był to szczególny moment w tym roku 

ponieważ odwiedził nas Wielce Czcigodny Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek! Zapraszamy do przeczytania 

relacji z tego wydarzenia. 

 
  

 

 

Uwaga rodzice! 

Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu dziecka na turnus rehabilitacyjny. Prosimy o składanie 

wniosków w siedzibie stowarzyszenia na os. Kościuszkowców 13. 

 

 

 

 

Stowarzyszenie skończyło 20 lat!!! 

Wszystkich nas ogarnia wielka radość. Spoglądamy w przeszłość z uczuciem prawdziwej dumy. Cieszymy 

się ze zmian jakie zaszły w naszym życiu dzięki ludziom dobrej woli. Tyle pięknych i ważnych wydarzeń 

miało miejsce w ciągu 20 lat istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu. Z 

inicjatywy Leszka Grajka i Barbary Kucharskiej w grudniu 1990 roku założono organizację, której 

podstawową rolą stała się pomoc osobom z różnymi niepełnosprawnościami, rehabilitacja dzieci i 

młodzieży. 10 lat później powstał Warsztat Terapii Zajęciowej, co sprawiło, że przed dorosłymi 

uczestnikami pojawiły się nowe perspektywy, na przykład możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Trzeba 

powiedzieć, że dla wielu podopiecznych miejsca te stanowią drugi dom, w którym znajdują oni radość, 

spokój, a także oparcie w trudnościach. 



 
  

 

 

1% Podatku 

Jeśli Państwo rozliczają się przez internet wystarczy kliknąć na poniższy baner aby przekazać 1% podatku 

na nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im L. Grajka. Dziękujemy serdecznie! 

 

 

 

Dziękujemy Państwu za wpłaty dokonane w roku 2011! 

Dzięki Państwa dobroci w ubiegłym roku mogliśmy powiększyć zasięg naszej działalności oraz pomóc 

wiekszęj ilości osób poprzez rehabilitację i terapię. Zakupiliśmy nowy sprzęt oraz powiększyliśmy 

pomieszczenia do rehabilitacji i wczesnej interwencji. W tym i przyszłym roku liczymy na Państwa hojność 

i dobre serce, dzięki Wam możemy nieść pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 

Jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY! 

 

 

ŚWIĄTECZNY DAR WIELKICH SERC 

Kilka miesięcy temu mieliśmy zaszczyt gościć naszych dobrych przyjaciół – prezesa firmy Blum, pana 

Andrzeja Michalskiego wraz ze współpracownikami. Przybyli oni do nas, aby przekazać podarunek w 

postaci ostrzarki do narzędzi stolarskich i wielu innych sprzętów bardzo pomocnych w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

https://www.pitroczny.pl/pit?krs=0000021128


 

„Przedświąteczna zaprawa” 

W piątek 17 grudnia 2010 roku młodzież uczęszczająca do szkoły Ekos w Swarzędzu zorganizowała już po 

raz dziewiąty igrzyska sportowe dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Świąteczne Igrzyska Przyjaciół”. 

czytaj więcej 

 

 

To był bal… 

W sobotę, 11 grudnia 2010 roku, po raz kolejny Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. 

Leszka Grajka uczestniczyło w „Balu z Mikołajami”. 

 
  

czytaj więcej 

 

 

Koncert dobroczynny 

Dziękujemy Lions Club za okazanie wielkiego serca, dzięki Państwa pomocy dzieci niepełnosprawne będą 

mogły wyjechać na wymarzony turnus rehabilitacyjny wraz z rodzicami! W koncercie brali udział również 

podopieczni naszego stowarzyszenia jak i również gwiazdy wielkiego formatu pani Halina Benedyk oraz 

Marco Antonelli. Jeszcze raz dziękujemy! 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=14
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=13


 
 

 

Park dinozaurów 

 

 

Anielskie Śpiewogranie 

W sobotę, 18 września 2010 roku, w piękny słoneczny dzień już po raz szósty w kościele na osiedlu 

Kościuszkowców w Swarzędzu w hołdzie Janowi Pawłowi II odbyło się „Anielskie śpiewogranie”, czyli 

Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych. 

czytaj więcej 

 

 

IX Powiatowe Igrzyska Osób Sprawnych Inaczej 

Boisko Piasta Kobylnica również w tym roku gościło na swojej murawie niepełnosprawnych zawodników z 

różnych stron wielkopolski. Na miejscu rywalizowały w olimpijskim duchu fair-play drużyny ze Swarzędza, 

Kórnika, Owińsk, Murowanej Gośliny, Dopiewca, Pobiedzisk i Komornik. 

 

 

 

 

 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=10


Przyjdź Duchu Świety i umocnij nas! 

Dzień 27 czerwca 2010 roku był nadzwyczajny dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w 

Swarzędzu i obfitował w prawdziwie głębokie przeżycia. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach grupa 14 

osób przystąpiła do sakramentu Bierzmowania. 

czytaj więcej 

 

 

„Dziesięć godzin spokoju i radości” 

Długo planowany wyjazd w końcu doszedł do skutku. W piękny kwietniowy poranek autokar i samochód 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przywiozły wielką grupę rozśpiewanych uczestników i kadrę Stowarzyszenia 

Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski do Lichenia. W pielgrzymce towarzyszył nam nasz serdeczny przyjaciel 

ksiądz Eugeniusz Guździoł. 

czytaj więcej 

 

 

Historia pewnego listu 

W sobotę, 10 kwietnia, wydarzyła się wielka tragedia, która wstrząsnęła naszą Ojczyzną i całym światem. 

Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z żoną panią Marią Kaczyńską, przedstawicielami świata polityki, 

duchownymi oraz dowódcami Wojska Polskiego, a także innymi delegatami naszego kraju zginęli w 

katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 

 

 

Rozliczenie PIT 

Uprzejmie informujemy, że emerytom i rencistom sporządzimy PIT nieodpłatnie. W tym celu prosimy o 

zgłoszenie się do Stowarzyszenia. 

Jeśli Państwo rozliczają się przez internet wystarczy kliknąć na poniższy baner aby przekazać 1% na nasze 

stowarzyszenie. Dziękujemy serdecznie! 

 

"Wdzięczność jest pamięcią serca" 

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie naszych działań dla dzieci i osób niepełnosprawnych w 2009 

roku. 

Dzięki Państwa życzliwości za wpłaty 1% podatku dochodowego utworzyliśmy i wyposażyliśmy dwie sale 

do wczesnej interwencji, w których są rehabilitowane i przystosowywane do życia najmłodsze dzieci 

niepełnosprawne. Zakupiliśmy również halę namiotową do hipoterapii. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ośrodka. W 2010 roku najpilniejszym zadaniem jest poszerzenie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej – na miejsce w nim czeka wiele osób. 

Liczymy jak co roku na Państwa serce i podarowanie 1% podatku dochodowego na potrzeby naszych 

podopiecznych. 

przekaż 1% 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=8
http://www.spdst.org.pl/index.php?art=7
http://www.spdst.org.pl/procent-podatku.html


 

 

Podarunków czar 

W piękne czwartkowe popołudnie, 7 stycznia 2010 roku, mieliśmy zaszczyt gościć w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej delegację z firmy Blum, która produkuje podzespoły do mebli. 

 

 

Podsumowanie roku 2009 

Na ściennym kalendarzu kolejna zmiana, rozpoczynamy nowy rok. Ale przed tym warto podsumować to co 

było. Bo warto – działo się wiele. Rozpoczęliśmy regularną terapię adresowaną dla naszych najmłodszych 

podopiecznych. Zajęcia w ramach wczesnej interwencji „ruszyły” dzięki Państwa wpłatom z 1% podatku 

dochodowego, zaangażowaniu rodziców i pomocy władz. 

 

 

Koncert charytatywny - 23.11.2009 

Choć pogoda staje się powoli zimowa to w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski myśli się już 

także o wakacjach. W ostatnim czasie, przy wielkiej pomocy i zaangażowaniu Pań z Lions Club`u Patria w 

Poznaniu, udało się nam zebrać pieniądze na turnusy rehabilitacyjne dla naszych najmłodszych 

podopiecznych. 

 


