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“Chrońmy naszą Ziemię” 

31 sierpnia na zaproszenie naszych Przyjaciół z Murowanej Gośliny pojechaliśmy na piknik do Rakowni. 

Na miejscu poznawaliśmy tajniki ekologii, tak ważnego zagadnienia jakim jest ochrona naszej planety. 

Mogliśmy podziwiać brać udział w konkurencjach zespołowych i indywidualnych, podziwiać występy 

taneczne i wokalne przygotowane przez artystów z różnych Warsztatów i Stowarzyszeń. Nasze 

stowarzyszenie w tej kategorii reprezentował Piotr Śliwiński wykonując piosenkę "Z uśmiechem przywitaj 

dzień". Mogliśmy zobaczyć jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy a także dowiedzieć się jak zostać 

dawcą szpiku kostnego. Wielką popularnością cieszyła się wizyta Straży Pożarnej, która nie żałując wody 

chłodziła nas i otoczenie, dając wiele radości małym i dużym. Przy okazji można było zobaczyć samochód i 

sprzęt strażacki,  Wiele uśmiechu wywołały na naszych twarzach otrzymane tam upominki. Szczęśliwi, 

pełni wrażeń i mocno opaleni powróciliśmy do naszych domów. Przez długi czas będziemy mile wspominać 

pobyt w Rakowni. Gorąco dziękujemy za możliwość spędzenia wspólnie czasu i okazji do poznania nowych 

przyjaciół. Życzymy Organizatorom kolejnych tak udanych i wspaniałych imprez. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Lato nad morzem 

Tegoroczne lato pełne ciepła i słońca sprawiło nam miłą niespodziankę. Wyjazd do Darłówka 4 sierpnia 

2019 roku sprawił nam wiele  radości. Zamieszkaliśmy tym razem w Piramidzie II,  gdzie mogliśmy spędzić 

też wolny czas. Graliśmy w tenisa stołowego i cymbergaja a delikatny szum ładnej fontanny chłodził nas w 

czasie gorąca. Po wizycie u lekarza zostały przypisane nam zabiegi na ,które uczęszczaliśmy w 

wyznaczonym czasie. Były one dostosowane do naszych potrzeb. Już o świcie budziły nas odgłosy morskich 

ptaków, a najczęściej były to mewy, zwiastując nadejście kolejnego ciepłego i słonecznego dnia. Długie 

spacery brzegiem bardzo spokojnego morza i cichy szum drobnych fal, w których odbijało się słońce 

sprawiało nam wiele radości. Darłówko, to piękne i urokliwe miejsce, w którym atrakcją jest rozsuwany 

most, są też 2 latarnie morskie z tarasami widokowymi a także port, z którego popłynęliśmy w krótki rejs 

statkiem o nazwie „Król Eryk I‖ na pełne morze. Jego harce na falach przypominały nam czas dzieciństwa 

gdy huśtaliśmy się na huśtawkach. Niebo coraz to bardziej ciemniało a ołowiane chmury gnane przez wiatr 

zwiastowały nadejście deszczu. Morze stawało się bardziej mroczne i groźne. Gdy byliśmy jeszcze na łajbie 

poznaliśmy jej historię a także skąd pochodzi jej nazwa.  Gdy dobiliśmy do brzegu dogonił nas deszcz. Dla 

odważnych są rejsy łodzią motorową a dla spragnionych widoków z wody tramwaj wodny płynący do 

Darłowa. W Darłowie jest możliwość zwiedzenia przepięknego pałacu, w którym ostatnie lata swego życia 

spędził Król Eryk i został pochowany w pobliskim kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest też kościół 

pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe, w którym pracują franciszkanie. Gościł tam słabowidzący 

ksiądz Marek Chrzanowski ze zgromadzenia, który opowiadał o swoim życiu i drodze do kapłaństwa. 

Można było zakupić też napisane przez niego książki. Mieliśmy wieczorek taneczny przy muzyce na żywo i 

grill. Bardzo się cieszymy z tego, że tak ciekawie mogliśmy spędzić czas wdychając przy okazji jod oraz 

naładować swoje akumulatory. Dziękujemy Wszystkim którzy nam umożliwili osiem pięknych dni, które 

bardzo długo będziemy wspominać. Dziękujemy Władzom Samorządowym Gminy i Powiatu Poznańskiego 

za dofinansowanie wyjazdu. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Uroczyste grillowanie w letniej aurze 

Podobnie jak w szkole tak i w naszym WTZ nadszedł czas podsumowań i podziękowań za wspólnie 

spędzony rok. W promieniach letniego słońca wybraliśmy się wraz z kadrą do naszych koleżanek i kolegów 

z kobylnicy. Celem wędrówki było uroczyste grillowanie w letniej aurze. Po przybyciu na miejsce 

przywitaliśmy się wzajemnie i z uśmiechem na ustach usiedliśmy do stołu czekając na pyszne smakołyki w 

postaci kiełbasek z grilla oraz szaszłyków przygotowanych przez naszych instruktorów i kolegów z 

kobylnickiej filii WTZ. Czas umilaliśmy sobie śpiewem naszych ulubionych pieśni. Był to też czas na luźne 

rozmowy i wymiane pogladów. Gdy frykasy wylądowały na stole z wielkim zapałem przystąpiliśmy do 

smakowania. Następnie przyszedł czas na oficjalny fragment spotkania, który przygotowali uczestnicy z 

swarzędzkiej części warsztatu: Michał, Piotr, Mirka, dwie Agnieszki, Sandra i Iwona pod kierownictwem 

naszej muzykoterapeutki Pani Marii. Mogliśmy wysłuchać programu artystycznego słowno-muzycznego: 

piosenek, wierszy o tematyce letnio - wakacyjnej, które były przeplatane dowcipami również związanymi z 

latem. Po ―dawce humoru‖ głos zabrała Pani Basia oraz Pan Łukasz, którzy zachęcili nas do wspólnej 

zabawy i ćwiczenia umysłu odczytując zagadki dotyczące każdego uczestnika WTZ oraz wręczając 

dyplomy z wyróżnieniem za umiejętności, które były szczególnie docenione u danej osoby w ciągu 

minionego roku. Czas minął niezwykle szybko w miłej, radosnej atmosferze, pełnej życzliwości i radości. 

Bardzo dziękujemy koleżankom i kolegom oraz kadrze za przygotowanie uroczystości oraz całoroczną 

opiekę. 

Autor: Agata Rybicka 
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Odkrywanie tajemnic świata w Centrum Nauki Kopernik 

Wyjazd do Warszawy uważam za udany a zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik za ogromną przyjemność. 

Centrum, to duży obiekt i było za mało czasu, żeby wszystko dokładnie zobaczyć. Żyjemy w świecie, w 

którym posługujemy się komputerami. Są one nam potrzebne w zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin 

życia ale zanim powstały, to człowiek jako pierwszy musiał dokonać starań. Musiał dobrze funkcjonować i 

odkrywać nową wiedzę. Na pewno każdy wie, że Mikołaj Kopernik zajmował się astrologią. To on odkrył, 

że ziemia się kręci wokół słońca. 4 lipca udaliśmy się na wycieczkę do Warszawy, by zwiedzić Centrum 

Nauki. Zwiedzając ten ogromny obiekt, można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy na przykład 

sprawdzić pracę swojego serca i wydolność płuc, określić głośność głosu, dotknąć różnych przedmiotów, 

rozpoznać ich gatunek oraz określić ich ciepło, lub zimno. Widziałam tam również matę z gwoźdźmi, która 

moim zdaniem może służyć do masażu leczniczego- czyli  akupunktury. Na obiekcie można zobaczyć masę 

różnych inspiracji, doświadczeń i zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Myślę, że Centrum Nauki 

Kopernik bardzo edukuje i dobrze, że jego celem jest poznawanie tajemnic nauki, ponieważ pomaga 

zdobywać wiedzę i ćwiczyć zmysły. Pomimo napiętego czasu tuż przed wyjazdem udało nam się zobaczyć 

pomnik Syrenki Warszawskiej. 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

 

 

“XVIII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami” 

Jak ten czas szybko minął, już po raz XVIII-ty 29 czerwca spotkaliśmy się na ―Powiatowych Igrzyskach dla 

Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami‖ pod patronatem Mariana Szkudlarka- burmistrza Swarzędza i Jana 

Grabkowskiego- starosty Poznania. Mogliśmy sprawdzić swoją sprawność fizyczną w wielu konkurencjach 

sportowych i spotkać się z przyjaciółmi z innych warsztatów i stowarzyszeń. Dzięki igrzyskom mogliśmy 

pokonywać własne słabości i ograniczenia, by pokazać sobie i bliskim, że warto na codzień korzystać z 

rehabilitacji. Cieszymy się każdą okazją do wspólnej rywalizacji, bo dzięki niej możemy podnosić swoje 

umiejętności. Dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom za wsparcie, okazane serce i życzliwość a 

wolontariuszom za anielską cierpliwość w tłumaczeniu nam każdego z wykonywanych ćwiczeń. 

Dziękujemy Gościom, którzy nam kibicowali. 

 P. Antoniemu Kaliszowi, członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego 

 P. Marianowi Szkudlarkowi, burmistrzowi Swarzędza 

 P. Barbarze Czachurze, Wandzie Konys i Wojciechowi Kmieciakowi z Rady Miejskiej 

 P. Ewie Pomin z Rady Powiatu 

 P. Agacie Kubackiej i Marioli Józwiak 

Przez 18 lat każda z olimpiad daje nam dużo nieopisanej radości i jest okazją do poznania nowych dyscyplin 

sportowych i bardzo to wszystkich integruje. W Igrzyskach wzięło udział 9 zespołów z powiatu 

poznańskiego, były drużyny z Kórnika, Drzązgowa, Puszczykowa, Murowanej Gośliny, Owińsk, 

Konarzewa, Otusza, Pobiedzisk, i oczywiście ze Swarzędza. Dziękujemy Władzom Powiatu za wsparcie 

finansowe olimpiady, Władzom Gminy za ufundowanie koszulek, dziękujemy firmie BLUM, Centrum 

Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, Pani Małgorzacie Nowak z cukierni ―Magdalenka‖, Swarzędzkiej 

Orkiestrze Dętej oraz Wolontariuszom za wszelką pomoc. 

Autor: Mirosława Penczyńska. 

 

 

“Do widzenia Uszatku” 



Grupa starszaków ―Zajączki‖ wraz z wychowacami przygotowała piękny program artystyczny na 

pożegnanie swojego ulubionego Przedszkola ―Miś Uszatek‖. Był to przez długi czas drugi dom dla naszych 

małych przyjaciół.W piękny słoneczny dzień 25 czerwca przedszkolaki odwiedzili nas w warsztacie. 

Pokazali nam swoje ukryte talenty artystyczne, wielki podziw zrobił na nas  pełen ekspresji taniec ―Twist‖. 

Mogliśmy także usłyszeć ciekawe piosenki o bardzo zróżnicowanej tematyce. My zrewanżowaliśmy się 

przeczytaniem ―Brajlem‖ znanych wierszy tj. ―Słoń Trąbalski‖ i ―Paweł i Gaweł‖. Dzieci słuchały z 

zapartym tchem. Wizyta przedszkolaków, ich występy artystyczne dały nam dużo radości. Życzymy naszym 

małym przyjaciołom udanych i bezpiecznych wakacji  oraz samych dobrych ocen w szkole. 

Autor: Mirosława Penczyńska. 

 

 

 

“Oto Matka Twoja”- (Koncert 12 maja 2019) 



Wielu mieszkańców Swarzędza pamięta czasy, gdy jedyną parafią dla większości Swarzędzan był Kościół 

św. Marcina Biskupa. Ówczesny proboszcz ks. Henryk Mikołajczyk widząc rosnącą liczbę wiernych na os. 

Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków zaczął za zgodą ks. abp. Jerzego Stroby budowę kaplicy. 

W 1994 r. duszpasterzem został ks. Henryk Ogrodnik. Po trzech latach powstał pomysł na budowę Kościoła 

 Pod Wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia a dwa lata później kościół został wybudowany. Po księdzu H. 

Ogrodnik proboszczem został ks. Eugeniusz Guździoł, który zaangażował osoby niepełnosprawne do służby 

liturgicznej i ministrantury. Obecny proboszcz ks. Dariusz Salski kontynuuje dzieło rozpoczęte przez 

poprzednika, dzięki któremu my osoby niepełnosprawne jesteśmy aktywni w kościele. Jak łatwo policzyć, to 

już 25 lat istnienia parafii a więc czas na koncertowe podziękowania za dobroć Matki Miłosierdzia i 

wszelkie łaski które zsyła na nas z nieba. Miało to miejsce 12 maja na koncercie „OTO Matka Twoja‖. W 

godzinę miłosierdzia, o 15.00 została odczytana modlitwa do Matki Miłosierdzia otwierająca nasze 

dziękczynienie za srebrny  jubileusz Parafii. Razem ze specjalnym gościem koncertu Panią Haliną Benedyk 

nasze Stowarzyszenie wykonało pieśń ―Oto jest dzień‖. W koncercie wystąpiła „Schola‖ dziecięca 

„Śpiewające Aniołki‖ wykonując utwory: „Niechaj zstąpi Duch Twój‖, „Mama Królowa‖, „Dzisiaj spojrzał 

na mnie Pan‖  przy akompaniamencie gitar, bębna i flażoletu. Zespół podziękował Matce Bożej swoim 

tańcem i śpiewem. Chór parafialny „CHAWERIM‖ w swoim repertuarze miał pieśni religijne ale wykonał 

również pieśń Can't Help Falling In Love- z reg.  Elvisa Presleya z  gościnnym udziałem Haliny Benedyk, 

"An Irish Blessing", "Miłość doda nam skrzydeł"- Pawła Bębenek, "Salve Regina"- Tomasza Harasimiuka, 

"I'aime le chocolat" Guntera Schollera. Następnie Kwartet ze Szkoły Podstawowej nr 4 wykonał pieśni: 

„Jest na świecie miłość‖, „Totus Tuus Maryjo‖- zaspiewałą Jagoda Mężyńska, "Maryjo chcę zamieszkać z 

Tobą‖- Maja Szmyt, „Najpiękniejsza‖- Nadia Szmyt oraz „Ave Maria Jasnogórska‖- Oliwia Tromska. Nasz 

Warsztat Terapii Zajęciowej wykonał z Panią Halina Benedyk piosenkę „Otwórz mi oczy o Panie‖, a Sandra 

Paetz zaśpiewała "Jest na świecie miłość‖. Pod koniec koncertu mieliśmy okazję obejrzeć krótką prezentację 

o budowie kościoła. Wróciły do mnie wspomnienia, emocje i wzruszenie, bo muszę powiedzieć, że czuję 

obecność Matki Bożej Miłosierdzia każdego dnia. Na zakończenie odśpiewaliśmy ―Barkę‖. Koncert w 

mojej rodzinnej parafii zachowam na długo w pamięci i w sercu. 

Autor: Michał Ogoniak 

 



 

 

“Festiwal Filmów Niecodziennych” 

W dniu 10 maja po raz pierwszy braliśmy udział w ―V Festiwalu Filmów Niecodziennych‖, który odbył się 

w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Do finału konkursu dostało się 10 filmów, reprezentowały one 

różne gatunki i style, były kryminały, animacje i filmy nieme. Każdy z filmów zawierał swoje przesłanie. 

Nasz WTZ przedstawił projekcję ukazującą świat osób niepełnosprawnych. Nasz film pt. ―W Alei Dnia‖ 

zrobiony był w konwencji czarno-białej oraz kolorowej, w którym wystąpili: Mirosława Penczyńska, Michał 

Ogoniak, Rafał Bendarowicz, Marcin Łaganowski w reżyserii Mariusza Wieliczko. Pokazał jak 

przełamywać bariery architektoniczne i społeczne. Film zajął pierwsze miejsce. Sprawiając nam miłą 

niespodziankę i dużo radości. Na festiwalu mieliśmy okazję spotkać znanych ludzi, aktorów, reżyserów ze 

świata filmów. W ramach festiwalu odbył się również bardzo ciekawy koncert czeskiego zespołu 

―BeneBend‖, który działa już 18 lat. Warto posłuchać ich nagrań. Zespół prowadzi też zajęcia muzyczne dla 

osób niepełnosprawnych. Ich koncert sprawił, że porwał nas do tańca. Bardzo cieszymy się ze zdobytej 

nagrody, pozwoli nam na realizacje kolejnych projekcji filmowych. Otrzymaliśmy dyplom, kamerę cyfrową 

oraz inne upominki. Dzięki Festiwalowi Filmów Niecodziennych powiększyliśmy swoją wiedzę filmową, 

poznaliśmy nowe techniki filmowe. Radość, którą znaleźliśmy w tym dniu sprawiła, że z większym 

zaangażowaniem zabierzemy się za kolejne pomysły. Bardzo dziękujemy za to co mogliśmy wspólnie 

przeżyć 10 maja, Organizatorom Festiwalu i Panu Mariuszowi Wieliczko, który tworzył z nami film. 

 Autor: Mirka Penczyńska 

 

 

 

1% PRZYJAŹŃ ZNACZY ŻYCIE 



KLIKNIJ PONIŻEJ ABY PRZEKAZAĆ NAM 1% 

http://www.spdst.org.pl/procent-podatku.html 

Od 28 lat wspieramy dzieci i osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Liczba dzieci i osób 

niepełnosprawnych zapisanych do naszego stowarzyszenia liczy już prawie 300 i ciągle wzrasta. Gdyby nie 

ludzie dobrej woli, wielu z naszych podopiecznych nie miałoby szans na rehabilitację. Staramy się aby 

osoby te odnalazły swój drugi dom i jednocześnie otrzymały fachową i profesjonalną pomoc. Przez 

wszystkie lata udało nam się powiększyć bazę do rehabilitacji oraz wczesnej interwencji, zakupić sprzęt, 

oraz pomoce do usprawniania. Wszystko to dzięki Państwa hojności. Jak co roku liczmy na okazanie nam 

dobrego serca. 

Dziękujemy ! 

 

 

 

 

“Wielkanoc w drewnie ukryta” 

Nadeszła wiosna a wraz z nią święta Wielkiej Nocy czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Z tej okazji w 

domach każdego z nas oraz w Warsztacie przygotowujemy świąteczne dekoracje. Tak sie dobrze składa, że 

http://www.spdst.org.pl/procent-podatku.html
https://www.e-pity.pl/pit-online/index.php


mamy pracownię stolarską, w której nasi koledzy i koleżanki tworzą świąteczne zające, koguty, kury, 

kurczaczki, baranki i wiele innych ciekawych prac. Wytwarzane arcydzieła, umilają atmosferę naszego 

Warsztatu. Każdy z uczestników odznacza się różnymi zdolnościami, które pozwalają im wykazać się na 

tyle, na ile kto może. Do pracowni stolarskiej należy pięciu uczestników, są to: Rafał, Marcin, Agnieszka, 

Karolina oraz Kinga. Instruktorem tej pracowni jest Pan Hirek, który swoją fachową ręką i dobrocią 

przekazuje im ogromną wiedzę. Pani Magda- plastyczka razem z uczestnikami WTZ w Kobylnicy ozdabia 

prace z drewna technikami z decoupage. Cieszymy się, że w naszym Warsztacie, który jest naszym drugim 

domem mamy tak wspaniałych ludzi obdarowujących nas swoim zaangażowaniem, miłością i rozwijających 

nasze talenty. 

Autor: Agata Kiejdrowska 

 

 

 

"Niezwykły dzień" 

Dzień Kobiet jest obchodzony prawie na całym świecie i również u nas w Warsztacie. W tym dniu 

zorganizowaliśmy wspólne spotkanie. Przygotowaliśmy program artystyczny i poczęstunek. Przy kawie 

mogliśmy wesoło spędzić czas a panie zostały obdarowane przepięknymi tradycyjnymi kwiatami. W zamian 

Kobiety z Warsztatu złożyły życzenia Panom z okazji Dnia Mężczyzn, który obchodzony jest 10 marca. 

Ten dzień był dla nas chwilą radości. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

 

“VII Turniej Zimowy w Bocii o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4” 

26 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu odbył się „VII Zimowy Turniej Bocci o 

Puchar Dyrektora SP 4‖. Impreza miała na celu promocję bocci- dyscypliny paraolimpijskiej i zachęcenie do 

większej aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnościami, propagowanie rywalizacji w duchu „fair 

play‖ oraz integrowanie uczestników turnieju. Turniej był międzydrużynowy a nasza ekipa miała tego dnia 

dobry i celny rzut. Rozegrane mecze zaczynaliśmy od mocnego wyrzucenia białej bili a następnie bili 

naszego koloru, strasząc rywali że wygrany mecz z nimi. Podczas rozgrywek dało się zauważyć rywalizację, 

która motywowała do działania. Spośród ośmiu drużyn zajęliśmy piąte miejsce. Sport jest dla nas jest wielką 

zabawą dającą wiele radości poprzez rywalizację i integrację. 

Autor: Michał Ogoniak 

 



 

 

“Filmowe Walentynki” 

Tegoroczne Walentynki spędziliśmy bardzo nietypowo, bo 

w kinie. Choć 14 Lutego  jest „dniem zakochanych‖, to wybraliśmy się na komedię pt. ―Kogel Mogel 3- 

czyli Misz masz‖. Jest to najnowsza część znanej sprzed lat komedii, której poprzednie części biły rekordy 

oglądalności. Film ten opowiada o dalszych losach dwóch rodzin. Zabawne sceny i wesołe dialogi 

występujących w nim aktorów nie pozwoliły się nudzić a cała sala co chwilę wybuchała śmiechem. 

Popcorni napoje pozwoliły nam poczuć atmosferę Kina.Bardzo lubimy wyjeżdżać do kina, aby na dużym 

ekranie oglądać nowości filmowe. Dzięki nim, możemy się jeszcze bardziej zintegrować i tak jak osoby 

pełnosprawne być na bieżąco z nowościami filmowymi. Daje nam to wielką satysfakcję, bo mamy o czym 

rozmawiać i dzielić się wrażeniami z obejrzanego filmu. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość 

spędzenia tego dnia na seansie filmowym, który będziemy jeszcze długo wspominać. Wizyta w kinie 

sprawiła nam wiele radości i jest wspaniałą odskocznią od codzienności.  

Autor: Mirosława Penczyńska 

 

 

 

Przedszkole “ZIelona półnutka” 

"Bajkowi Kolędnicy" 

Zostaliśmy zaproszeni do Przedszkola "Zielona Półnutka" na jasełka, które przedstawiła grupa starszaków 

wraz ze swoimi opiekunkami. Dzięki przedszkolakom dzień 7 lutego spędziliśmy miło czas oglądając 

ciekawe przedstawienie. Mogliśmy przypomnieć sobie postacie z ulubionych bajek z dzieciństwa, postacie z 

bajek  odwiedzały stajenkę, by pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Barwne stroje małych aktorów i 

ich piękna gra dopełniły całości. Dzięki przedstawionym tak nowatorsko jasełkom mogliśmy powspominać 

swoje ulubione bajki sprzed lat. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i za możliwość obejrzenia 

jasełek. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

 

„Metamorfoza Pracowni Gospodarstwa Domowego” 

Od dawna naszym warsztatowym marzeniem była nowoczesna kuchnia. Przez długi czas zastanawialiśmy 

się, czy to nasze marzenie kiedyś się spełni. Nadszedł wreszcie taki dzień, że na ścianie WTZ zawisł piękny 

projekt nowej kuchni, na którą tak długo czekaliśmy.  Na samą myśl bardzo cieszyliśmy się lecz od jego 

powstania do realizacji była jeszcze długa droga. Pewnego dnia pojawili w pracowni gospodarstwa 

domowego pracownicy z firm realizujących nasze marzenie. Tego dnia z wypiekami na twarzach 

zaczęliśmy podglądać efekty ich pracy, oczekując z niecierpliwością zakończenia. Naszym oczom ukazały 

się piękne białe meble, pachnące jeszcze świeżym drewnem, których zapach przyciągnął naszą uwagę. Ich 

blask odbijał się w pięknie pomalowanych ścianach. Zrobiło to na nas wielkie wrażenie i radość z tego że, 

mogło spełnić się nasze marzenie. 6 lutego przybyli do nas zaproszeni Przyjaciele, których powitała Pani 

Barbara Kucharska Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. W tym dniu odbyło się oficjalne przecięcie 

wstęgi do naszej nowo wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego. Specjalnie dla naszych Gości 

przygotowaliśmy program artystyczny (wiersze i piosenki) pod kierunkiem Pani Marii Wejman. Serdeczne 

podziękowania kierujemy do kochanych Darczyńców, dzięki którym pracownia gospodarstwa domowego 

jest piękna i nowoczesna. Dziękujemy wspaniałym ludziom z Firm: Blum, Tektura, Scalio, Maro, 

Forboflooring, Sitag, For-you, Center-Mebel i Info Tec. Naszych Przyjaciół obdarowaliśmy dyplomami i 

upominkami. Teraz jeszcze bardziej  smakują nam w gospodarstwie domowym przygotowywane śniadania, 

które z apetytem zjadamy. Otwarcie wyposażonej w nowoczesny sprzęt pracowni jest dla nas wielkim 

krokiem ku samodzielności, nauce nowych umiejętności kuchennych. Dzięki wspaniałej kadrze możemy się 

uczyć poznając czynności ułatwiające życie codzienne. 

Autor: Agnieszka Szydłowska, Piotr Śliwiński, Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Wędrowała po Polsce kolęda 

―Bo ten kto kolęduje  zawsze się raduje‖ 

W piękny zimowy dzień zawitaliśmy do zaprzyjaźnionego z nami przedszkola ―Miś Uszatek‖, by podziwiać 

ubranych w piękne ludowe stroje małych artystów, którzy  wraz z swoimi opiekunkami zaprezentowali 

przepiękne jasełka. W przedstawieniu zobaczyliśmy pełne ekspresji i radości tańce góralskie, krakowskie a 

nawet wielkopolskie. Kolędy i długie role dopełniły całości jasełek, które bardzo nam się podobały. 

Przypomniały one o minionych świętach Bożego Narodzenia. Dzięki jasełkom  przekonaliśmy się, że 

kultura ludowa też jest bardzo interesująca. Należy przekazywać ją kolejnym pokoleniom, by nie została 

zapomniana. Bardzo cieszymy się z ciekawego spotkania. 

Dziękujemy Dyrekcji Wychowawcom i dzieciom z przedszkola Miś Uszatek. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

“18-lecie powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej” 

1 lutego upłynęło 18 lat od powstania naszego Warsztatu. W gronie przyjaciół powspominaliśmy poprzednie 

lata. Stare kasety VHS przyniosły wspomnienia z ,,szansy na sukces‖, koncerty na których  znani 

Swarzędzanie śpiewali znane przeboje, obejrzeliśmy nasze Gruszczyńskie letnie wojaże przy śpiewie z 

―Eleni‖, zajęcia teatralne, przedstawienie ―Małego Księcia‖, szereg wycieczek np. do Rogowa, przekazanie 

pierwszego samochodu. Każdy z nas ma inne wspomnienia zależne od czasu przebywania w warsztacie. U 

mnie zakręciła się łza gdy wspomniano dzień otwarcia nowych pomieszczeń w 2001 roku. Z okazji 18-lecia 

przygotowaliśmy artystyczny program tematycznie dopasowany do okazji,  składał się z piosenek ułożonych 

przez nas o życiu w warsztacie. Potem było wiele rozmów, wspomnień o byłych pracownikach, 

uczestnikach, którzy dzielili się swym sercem. W warsztacie czujemy się jak w domu i ta rodzinna 

atmosfera trwa do dnia dzisiejszego. Drodzy Pracownicy, Terapeuci dziękujemy za waszą cierpliwość i 

zaangażowanie. 

Autor: Michał Ogoniak 



 

 

 

 



 

 

 

“Czas dobrej nowiny” 

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...‖ W 

takie właśnie wyjątkowe przedpołudnie 20 grudnia na corocznym spotkaniu wigilijnym kierownik naszego 

Warsztatu Pani Barbara Kucharska powitała nas oraz wszystkich przybyłych gości: Pana Tomasza 

Zwolińskiego- wiceburmistrza, Panią Barbarę Czachurę- przewodnicząca Rady Miejskiej, Pana Pawła 

Białasa- wicedyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej, ks. Proboszcza Dariusza Salskiego i Panią Halinę 

Benedyk. Na początku uroczystości zaprezentowaliśmy nasze umiejętności w programie słowno – 

wokalnym o Bożym Narodzeniu i kolędach. Przypomnieliśmy sobie chwilę narodzin Jezusa wsłuchując się 

w ewangelię odczytaną przez kierownika WTZ. Gdy ucichły ostatnie słowa Pisma Świętego nasi goście 

zabrali głos życząc nam tego co najlepsze. Potem złożyliśmy sobie życzenia i przystąpiliśmy do 

konsumowania pysznych ciast. Delektowaliśmy się smakowitościami i wspólne radosne kolędowanie oraz 

rozmowy, było dużo śmiechu i radości. Nadszedł też czas na podarki, każdy z uczestników tego 

wyjątkowego spotkania dostał smakowite pierniczki oblane kolorowym lukrem, za które składamy 

serdeczne podziękowania Pani Urszuli Mrówka. im dobroczyńcom. Bardzo dziękujemy kadrze WTZ za 

organizację tej wigilijnej uroczystości. 

Autor: Agata Rybicka 



 

 

 

„Kino Poznania otwarło się dla nas” 

Okres przedświąteczny to czas na oderwanie się od codzienności, czas odpoczynku. Nasz WTZ  wybrał się 

do kina „Posnania‖, gdzie 19 grudnia 2018 r. odbyła się polska premiera filmu „Mary Poppins powraca‖. 

Według mnie czarodziejski musical przeniesiony do sali kinowej, który za sprawą twórcy i świetnej gry 

aktorów dał nam wyjątkową przyjemność oglądania "Mary Poppins powraca" jest nie tylko powrotem 

ukochanej filmowej bohaterki sprzed sześciu dekad, ale też obejrzeniem kina, jakie wówczas tworzono. 

Zabrani zostaliśmy na zakurzony stryszek angielskiego domostwa gdzie działy się niesamowite rzeczy. 

Oglądając film wierzyłem, że „wszystko jest możliwe- nawet niemożliwe‖,były mądre teksty piosenek, 

które dały dużo do myślenia wystarczyło wsłuchać się w treść. Po seansie udaliśmy się do pobliskiego 

McDonald‘s, na dobre ―jedzonka‖ Pełni wrażeń wróciliśmy do Swarzędza. 

Autor: Michał Ogoniak 



 

 

 

“Opowieści Dziadka Mroza” 

17 grudnia 2018 roku w Swarzędzkiej Bibliotece mogliśmy spotkać niezwykłego gościa -  Świętego 

Mikołaja. W czasie spotkania przekonywał nas, że warto mieć marzenia oraz odpowiedział na nasze pytania 

i przybliżył nam swą postać. Mogliśmy się dowiedzieć, że urodził się na terenie obecnej Turcji w 270 roku. 

Był synem greckiego kupca, już od dziecka dzielił się z potrzebującymi. Później wybrał życie zakonne, był 

szanowanym człowiekiem, zostając zwolniony z kamieniołomów udał się do papieża, który posłał go by 

nauczał ludzi. Był świętym kościoła katolickiego,  patronem żeglarzy. Był biskupem ok 40 lat. Umarł w 

Mitrze a Jego relikwie znajdują się w Barii. W miejscowości Kalewala są odczytywane listy od dzieci do 

Świętego Mikołaja. Tradycja św. Mikołaja do końca roku jest obchodzona w Laponii i innych krajach. Na 

zakończenie spotkania każdy z nas otrzymał od tego niezwykłego gościa mały upominek. 

Z całego serca dziękujemy: 

Mikołajowi za miłe spotkanie oraz pracownikom biblioteki za organizację tego wydarzenia. 

Autor: Michał Ogoniak, Agata Rybicka 



 

 

 

“Świąteczne wędrowanie” 

Pogoda nam nie straszna więc pełni wigoru w grudniowe zimowe przedpołudnie mimo holującego dookoła 

wiatru wraz z kadrą wybraliśmy się z wizytą do swarzędzkiej Szkoły Podstawowej nr 3. Nasze wędrowanie 

rozpoczęliśmy od „trójki‖, w której mieliśmy okazję zobaczyć  jasełka bożonarodzeniowe wystawione przez 

uczniów z klasy 8c. Po przybyciu na miejsce wraz Uczniami podstawówki zasiedliśmy w holu tej gościnnej 

placówki i z dużym zaciekawieniem czekaliśmy na rozpoczęcie spektaklu. Przedstawienie wprowadziło nas 

w świąteczny klimat przypominając chwile narodzin Jezusa Chrystusa. Przenosząc się do dawnych czasów 

mogliśmy poczuć radość z przyjścia na świat Bożej dzieciny oraz wczuć się w dramaturgię tamtych chwil. 

To ciekawe przedstawienie pozwoliło nam jeszcze głębiej przeżyć święta. Podziwialiśmy również 

perfekcyjną grę aktorów przepiękny kunszt wokalny uczniowskiego chóru i solistki w repertuarze 

świątecznym oraz śliczne kostiumy. Tuż po zakończonym widowiska podziękowaliśmy wykonawcom i 

nauczycielom gromkimi brawami oraz małym upominkiem. Bardzo dziękujemy kadrze szkoły oraz uczniom 

za zaproszenie. 

Autor: Agata Rybicka i Michał Ogoniak 



 

 

 

“Olimpiada radości w Ekosie” 

Stare przysłowie powiada:„W zdrowym ciele zdrowy duch‖ i jest w tym dużo prawdy.Dobre zdrowie i 

właściwe samopoczucie każdego z nas w dużej mierze zależą od aktywności życiowej. Warto w sposób 

mądry uprawiać różne dyscypliny sportowe, spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu – jednym słowem 

dbać o rozwój własnej kondycji fizycznej. 7  grudnia 2018 po raz 16-ty zostaliśmy zaproszeni przez 

zaprzyjaźnioną Szkołę Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu na przygotowane przez uczniów 

dla naszego Warsztatu zawody. Igrzyska otworzył dyrektor szkoły wraz z przewodniczącą naszego 

Stowarzyszenia Na początku w imieniu uczestników WTZ złożyłem przysięgę: ―Z radością i uśmiechem 

będę pokonywał wszystkie konkurencje sportowe i zdobywał medale‖ Po przysiędze razem z 

wolontariuszami, którymi byli  uczniowie EKOSU, ruszyliśmy na stanowiska sportowe. Każdy z nas, 

biorących udział w zawodach, miał okazję zmierzyć się w takich konkurencjach jak śnieżna kula, slalom 

mikołajkowy, traf i rzuć do kosza, ćwiczenia na równoważni, łańcuch choinkowy, rzut w ciemno Wiele 

osób obdarzyło nas uśmiechem i ciepłem i choć na dworze panowała słota w naszych sercach świeciło 

słońce!. Każdy uczestnik ―Olimpiady Radości‖ otrzymał medal Dziękujemy za długoletnią przyjaźń i miłą 

atmosferę na igrzyskach. W Waszej szkole czujemy się bardzo dobrze. Czekamy na przyszłoroczne igrzyska 

świąteczne. 

Autor: Michał Ogoniak 



 

 

 

“100-lecie Polski” 

Polska, to kraj bogaty w historyczne przeżycia. Sto lat odzyskania Niepodległości, to piękny czas. Dzięki 

heroicznej walce tylu wspaniałych ludzi, którzy oddali życie za naszą wolność. Powinniśmy być z tego 

powodu dumni i oddać hołd tym wspaniałym ludziom i docenić ich ogromny trud. 11 listopada, to dzień 

refleksji i zadumy, również nad własnym życiem. Boże, dziękujemy Ci za wolną Polskę oraz za każde 

oddane za nią życie i przelaną krew. 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

 

 

“Bal z Mikołajami 2018” 

1 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów odbył się ―Bal z Mikołajami‖ dla 

podopiecznych Stowarzyszenia i młodszych dzieci objętych opieką OPS-u. Jest to właściwie jedyna 

impreza, w trakcie której możemy wspólnie bawić się z naszymi kolegami i koleżankami, których na co 

dzień nie spotykamy. Przewodnicząca stowarzyszenia Pani Barbara Kucharska powitała zebranych gości, 

następnie głos zabrali Burmistrz Miasta Marian Szkudlarek i osoby z Rady Miejskiej. Zespół Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w podziękowaniu za pomoc, zaprezentował program artystyczny. Zaśpiewał piosenkę 

 ―Patrz sercem‖ a ja miałem zaszczyt w ciepłych słowach podziękować wolontariuszom i gościom za 

bezinteresowną pomoc. Chwile humoru zapewnił nam kabaret ―Urwis‖, pokazał on jak Elf zaczynający 

pracę robi wszystko, by przypodobać się Mikołajowi ale to mu nie wychodzi. Trzeba powiedzieć, że nie 

zapomniała o nas także w tym roku znana artystka mająca ogromne i wspaniałe serce P. Halina Benedyk, 

która rozpoczęła  swoim występem  tańce z Mikołajami. Oprawą muzyczną i rozgrzaniem wszystkich 

zebranych do skocznej zabawy zajmował się Pan Robert Olszewski i jego zespół „Music Max‖. Przez cały 

wieczór grano najlepsze polskie i zagraniczne przeboje bawiąc wszystkich uczestników balu. Firma ―Blum‖ 

jak co roku nie zawiodła nas i wcieliła się w Mikołajów i Mikołajki, za co serdecznie dziękujemy. Na 

zakończenie balu podopieczni Stowarzyszenia otrzymali paczki ze słodyczami. W imieniu uczestników 

zabawy serdecznie dziękuję Wszystkim Kochającym Ludziom, którzy pomogli zorganizować „Bal z 

Mikołajami‖ i sprawili, że mogliśmy przeżyć dzień pełen radości. Dziękujemy Władzom Gminy i Powiatu, 

P. Burmistrzowi, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3, P. Przewodniczącej, P, Wandzie Konys, Rady 

Miejskiej, P. Małgorzacie Nowak z cukierni ―Magdalenka‖ Firmie BLUM i wszystkim Wolontariuszom 

oraz Darczyńcom. 

Autor: Michał Ogoniak 



 

 

 

 

“Wyjście do Muzeum Swarzędzkiego” 

Ładna listopadowa aura zachęciła nas na spacer w celu zobaczenia nowo powstałego Muzeum. Ze starej 

remizy strażackiej utworzono Centrum Historii i Sztuki. Miejsce to jest przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych, w budynku znajduje się rampa oraz winda, dzięki czemu my niepełnosprawni możemy 

poznać szerzej tajemnice naszego miasta. We wnętrzu znajduje się piękna podświetlana makieta ukazująca 

szczegółowo najważniejsze obiekty i ulice w mieście. Można zobaczyć wiele ekspozycji jak stare zdjęcia, 

obrazy a nawet techniki rzemieślnicze. Patrząc na te ekspozycję widzimy, że Swarzędz zmienił się nie do 

poznania. Ponadto w centrum znajdują się interaktywne puzzle nawiązujące do historii miasta oraz znanych 

postaci. Można wcielić się w postać historyczną czy pobyć w dawnym Kinie „Rusałka‖ W muzeum w 

ramach uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości została otwarta wystawa zatytułowana. 

Walka o odzyskanie niepodległości i jej obrona od 1974 do 1945‖. Zbiór  ekslibrisów  obrazkowych i 

podpisów autora wystawy  zrobiła na  mnie duże wrażenie. Jako 1290 osoba odwiedzająca muzeum jestem 

zadowolony, że nie zapomniano o osobach niedowidzących, niewidomych i niepełnosprawnych. 

Z chęcią będę wracał do naszego muzeum. 

Autor: Michał Ogoniak 



 

 

 

 

 

 

"Jesień na Słodko" 



W całym kraju 11 listopada świętujemy Dzień Niepodległości. Tego dnia 

w Wielkopolsce obchodzone są Imieniny Świętego Marcina. Jak głosi legenda  przekazywana z pokolenia 

na pokolenie święty Marcin wracając z wojny jako żołnierz ujrzał na swej drodze biedaka, z którym 

podzielił się swoim płaszczem, po czym jego piękny siwy koń zawadził o coś na nierównej drodze i zgubił 

podkowę. Zauważył to święty Marcin i kazał swojemu piekarzowi upiec rogale w jej kształcie a następnie 

rozdać biednym. Tradycja wypiekania tego pysznego ciasta nadal jest u nas żywa a w Poznaniu każdego 

roku odbywa się barwny korowód ze świętym Marcinem na czele, który przemierza ulice miasta, by dotrzeć 

na ulicę jego imienia. Bardzo hucznie są obchodzone imieniny św. Marcina. Tego dnia odbywa się wiele 

koncertów a na straganach  można nabyć świętomarcińskie rogale. Od kilku lat te pyszne rogale mają 

nadany certyfikat. Bardzo je lubię i ze smakiem się nimi zajadam, bo są niezwykłe. W Poznaniu znajduje się 

muzeum Rogala, w którym można poznać ich historię i zobaczyć jak są wypiekane. Polecam je łasuchom i 

zachęcam do odwiedzenia Poznania i okolic aby poznać szerzej naszą regionalną smaczną kuchnię. 

Autor: Mirosława Penczyńska 

 

 

 

“Mali aktorzy” 

Bardzo lubimy oglądać ciekawe przedstawienia, które wraz z opiekunami przygotowały nam dzieci z 

zaprzyjaźnionego przedszkola „Miś Uszatek‖.Tym razem odwiedzili nas  25 Października, by pokazać nam 

przedstawienie teatralne pt. „Zasadził Dziadek Rzepkę‖, którą wszyscy dobrze pamiętamy z dzieciństwa. 

Barwne stroje dzieci z grupy starszaków i odwaga oraz kunszt małych aktorów sprawiły, że było to bardzo 

ciekawe przedstawienie. Przedszkolaki sprawiły nam wiele radości. Bardzo serdecznie dziękujemy 

Opiekunom i Maluchom  za możliwość obejrzenia go. Będziemy mieli, co wspominać. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

 

"Sportowe zmagania w bocci" 

Sport dla każdego z nas jest bardzo ważny. Dla osób zmagających się z niepełnosprawnościami jest 

rehabilitacją i ciekawą zabawą, pozwala wyrazić emocje i daje satysfakcję z odniesionych sukcesów. 20 

października uczestniczyliśmy w XVII Powiatowym Turnieju Bocci. Organizatorem tego turnieju było 

Stowarzyszenie "Promyk" z Konarzewa. Na początku powitano wszystkich przybyłych na tę uroczystość 

gości i sponsorów, którzy pomagali w zorganizowaniu zawodów. Zmagania rozpoczęliśmy przy dźwiękach 

orkiestry dętej z Dopiewa. Gra polegała na podzieleniu się na drużyny a następnie każdy z nas otrzymał 

czerwoną lub niebieską bilę, którą należało rzucić jak najbliżej białej kuli. Nad przebiegiem gry czuwał 

sędzia. Uczestnictwo w zawodach było dla nas ciekawym przeżyciem. Chociaż nie udało nam się wygrać, to 

bardzo nam się podobało i cieszymy się, że uczestniczyliśmy w tych sportowych zmaganiach po raz 

pierwszy, ja osoba niewidząca brałam w nich udział po raz pierwszy i dałam radę! 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

 

 

"Podróż do Turcji" 

Niektórzy mówią, nie lubię poniedziałku, ale dla nas poniedziałek, piętnasty października był bogaty w 

ciekawe podróżnicze przeżycia. Na zaproszenie Pani Dyrektor z Biblioteki Publicznej w Swarzędzu za 

sprawą pana podróżnika, udaliśmy się do Turcji a konkretnie do Stambułu. Jest to miasto, w którym 

przewija się dużo turystów. Pan Andrzej przybliżył nam historię Stambułu, miasta pełnego ciekawych 

zabytków oraz historycznych wydarzeń. Dowiedzieliśmy się, że w tym mieście dokonuje się wiele 

terrorystycznych zamachów, które mają wymiar polityczny.  Obejrzeliśmy slajdy i zapoznaliśmy się z 

kulturą Stambułu. Ludzie tam mieszkający są muzułmanami, modlą się w meczetach, do których się 

wchodzi boso, by oddać cześć swojemu stwórcy. Można tam również zwiedzić Kościół św. Antoniego z 

Padwy i uczestniczyć we mszach świętych odprawianych w języku polskim. Dużym autorytetem dla 

Turków był Papież Jan XXIII, który był późniejszym Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Obejrzeliśmy 

również świątynię Opatrzności Bożej, widzieliśmy mnóstwo straganów z ciuchami, owocami i warzywami. 

Bohater naszej podróży, przedstawił nam sposób wyciskania soków w tym regionie. W Stambule są również 

kręcone telewizyjne  seriale- to taka ciekawostka dodana ode mnie. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć 

w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, którzy zarażają nas swoją pasją i dzielą się z nami swoimi przeżyciami. 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

  

 

 

Uwaga rodzice dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością! 

Uwaga rodzice dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością! 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu (PCPR) dysponuje środkami na dofinansowanie: 

 likwidacji barier w komunikowaniu się (np. komputery, laptopy, tablety itp.) 

 likwidacji barier technicznych (np. wózki, schodołazy, podjazdy, przystosowanie łazienki itp.) 

Zachęcamy do składania wniosków osoby, które w ostatnich 3 latach nie korzystały z takiej pomocy. 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 61 222 29 06 

 

 

W dniach 2 do 4 października 2018 roku odbyła się wycieczka do Sandomierza-przepięknego miasta nad 

Wisłą, w którym już od 10 lat jest kręcony  telewizyjny serial ―Ojciec Mateusz‖. Jest tam od niedawna 

muzeum figur woskowych, w którym  postacie aktorów są naturalnej wielkości i z każdym rokiem ich 

kolekcja się powiększa. Przypomniały nam film oglądany w każdy czwartek. Sandomierz jest jednym            

z najstarszych w Polsce miast położony na siedmiu wzgórzach, które stanowią zakończenie Gór 

Świętokrzyskich, zachowano w nim średniowieczny układ ulic i zabytków. Spacerując po rynku 

podziwialiśmy ratusz wraz z barwnymi kamienicami, Bramę  Opatowską, Ucho Igielne, Bazylikę 

Katedralną pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny wzniesioną w latach 1360-1382r., tą 

gotycką świątynie ufundował król Kazimierz Wielki. Miasto bardzo nam się podobało. Drugiego dnia 

zawitaliśmy do Łańcuta, by zwiedzić tam zamek                  o ciekawej architekturze a w nim wspaniałe 

wnętrza przepełnione obrazami i meblami z dawnych lat. Byliśmy też w powozowni gdzie mogliśmy 

zobaczyć czym jeździli mieszkańcy zamku. To jest bardzo ciekawe i piękne miasto. W trzecim dniu naszej 



wędrówki trafiliśmy    do Kozłówki wspaniałego pałacu, gdzie poznaliśmy historię rodu Zamoyskich, 

mogliśmy podziwiać przepiękne portrety założycieli tego miejsca położonego wśród lasów. Spacerowaliśmy 

też po rosarium, odwiedziliśmy przypałacowy kościółek  i tego samego dnia ukazał się naszym oczom 

Kazimierz Dolny nad Wisłą- miasto pełne zabytków, a kręte i wąskie uliczki przyciągają swym urokiem 

turystów z kraju oraz za granicy. Udało się nam zobaczyć Kościół Fary Górę Trzech Krzyży. W Kazimierzu 

żyją obok siebie ludzie wielu wyznań i kultur. Wizyta    w nim dostarczyła nam wielu wrażeń w piękne 

słoneczne popołudnie, gdy promienie słońca przeglądały się w Wiśle. Z żalem żegnaliśmy    to urocze 

miasto. Bardzo cieszymy się, że dane nam było poznać kolejne ciekawe miejsca w naszym kraju. 

Dziękujemy Panu Wojewodzie, że pomógł nam spełnić to marzenie. Pragniemy z głębi serca bardzo gorąco 

i serdecznie podziękować za ten wspólnie spędzony czas      na poznawaniu tego co piękne i ciekawe. Dzięki 

turystyce jeszcze bardziej się integrujemy i sprawia nam to wiele radości.                          

Uczestnicy jesiennego wędrowania wraz z rodzicami i opiekunami. 

Autor: Mirosława Penczyńska- uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu 

 

 

 

"Spotkanie z Piosenką religijną osób niepełnosprawnych- Anielskie Śpiewogranie 2018" 

29 września, w sobotę, w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu, 

odbył się ―XIV Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej osób Niepełnosprawnych". Patronat nad 

przeglądem objął Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Przegląd poprowadziła Sylwiana Hańczyc a nad 

przebiegiem uroczystości czuwała Pani Basia Kucharska, która kieruje Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski Im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Cieszymy się z tego, że możemy uczestniczyć w takich 

uroczystościach i wspólnie z naszymi kolegami i koleżankami cieszyć się muzyką i śpiewem. Jako 

organizatorzy przeglądu, wspólnie ze wszystkimi, poprosiliśmy Anioła Stróża w piosence ―Aniele Aniele‖, 

by nad nami czuwał. Po modlitwie przeprowadzonej przez ks. Proboszcza Dariusza Salskiego 

zaśpiewaliśmy ukochaną pieśń Ojca św. "Barkę". Modlitwa nasza została wyrażona śpiewem i zachęciła 

uczestników przeglądu do indywidualnych i zespołowych występów. Śpiewane przez wszystkich zebranych 

piosenki religijne, zachęcały do zabawy i okazania wdzięczności gościom i sponsorom, bez których nasz 

przegląd nie mógłby się odbyć. Nasze talenty i zdolności artystyczne oceniali wybrani goście. Byli to 



między innymi: Burmistrz Swarzędza Pan Marian Szkudlarek, Pani Barbara Czachura- Przewodnicząca 

Rady Miejskiej, Urszula Jankowiak i Michał Marzec oraz ks Proboszcz Dariusz Salski. Jak co roku 

mieliśmy zaszczyt gościć na naszej uroczystości artystów Opery Poznańskiej Panią Urszulę Jankowiak oraz 

Państwa Michała i Wandę Marzec, którzy swoim śpiewem poruszyli głęboko nasze serca. Na początku 

uroczystości zaśpiewali Pieśń Ave Maryja po której wszyscy byli zachwyceni. 

W konkursie wzięło udział 12 zespołów: 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu 

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ‖SOKOŁY‖ z Poznania. 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących z Poznania. 

- Szkoła Podstawowa nr 3 ze Swarzędza 

- Dom Samopomocy z Puszczykowa 

- Warsztat Terapii Zajęciowej z Murowanej Gośliny 

- Warsztat Terapii Zajęciowej z Otusza 

- Warsztat Terapii Zajęciowej z Baranowa działające przy Stowarzyszeniu „ROKTAR. 

- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem‖ z Drzązgowa * 

- Stowarzyszenie „KLAUDYNKA‖ z Kórnika 

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk‖, Warsztat Terapii    Zajęciowej z 

Konarzewa 

- Warsztat Terapii Zajęciowej ze Swarzędza. 

Każdy śpiewający otrzymał na pamiątkę dwa aniołki z drewna wykonanego przez uczestników naszego 

warsztatu oraz pięknego ozdobnego aniołka z ciasta. 170 takich aniołków upiekła i ozdobiła na ―Anielskie 

Śpiewogranie‖ Pani Urszula Mrówka- dziękujemy za taką miłą niespodziankę. Każdy zespół otrzymał 

nowoczesny odtwarzacz radiowy CD/USB/MP3, pamiątkową statuetkę i dyplom. Uroczystość zakończyła 

się wspólnym odśpiewaniem pieśni "Abba Ojcze i po wyjściu z Kościoła na znak naszej wiary w to, że Jan 

Paweł II jest wśród nas, wznieśliśmy do nieba kolorowe balony wypełnione helem. Gdy balony leciały w 

górę po słonecznym niebie, my chwyciliśmy się za ręce, zrobiliśmy krąg i zaśpiewaliśmy nasz hymn 

Stowarzyszenia "Jaka siła" i udaliśmy się na poczęstunek. Serdeczne podziękowania kierujemy do 

wszystkich, którzy pomagali w przygotowaniu a w szczególności dziękujemy Władzom Gminy i Powiatu za 

wsparcie finansowe, Pani Urszuli Mrówka, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Księdzu 

Proboszczowi, Pani Małgorzacie Nowak z Cukierni ―Magdalenka‖, Pani Wandzie Konys, Gościom, 

Wolontariuszom, Pracownikom, Zarządowi  Stowarzyszenia, Pani Urszuli Jankowiak, Państwu Wandzie i 

Michałowi Marzec. 

Do zobaczenia za Rok! 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

  

Relacja z przebiegu Festiwalu Piosenki Religijnej Anielskie Śpiewogranie 2018 

http://telewizjastk.pl/programy/czytaj/anielskie-spiewogranie2 

 

 

NFZ REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

http://telewizjastk.pl/programy/czytaj/anielskie-spiewogranie2


 

 



 

Jesienne zabawy w wiosce indiańskiej w Józefowie 

26 września dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu 

oraz osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Swarzędza dwoma autokarami udały się do 

Józefowa, gdzie znajduje się magiczna, malownicza wioska indiańska na dzikim zachodzie. Po dotarciu do 

celu udaliśmy się na spotkanie z szeryfem, obecnym stróżem prawa tego uroczego miejsca, który wyjaśnił 

nam atrakcje jakie nas czekają oraz jakie panują na miejscu zasady. Rozpoczęliśmy zmagania 

zręcznościowe od rzutu siekierą do celu a następnie rzut kapeluszem do celu, łowienie złota, przeciąganie 

liny, dojenie krowy z podziałem na drużyny dziewczyn i chłopaków. W ostatniej konkurencji nasze panie 

okazały się mistrzyniami. Między konkurencjami mogliśmy podróżować starym powozem oraz poczuć się 

jak poszukiwani listem gończym. Wszyscy podróżnicy wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie przy wiosce 

indiańskiej, gdzie nadano nam imiona indiańskie. Na koniec najodważniejsi mogli ujarzmić byka na rodeo. 

Był to czas na chwilę zabawy i oderwania się od codzienności a to przeżyliśmy  dzięki Panu Ireneuszowi 

Szpotowi i Stowarzyszeniu Polskich Dealerów Opla, którzy sfinansowali nam wycieczkę. Bardzo 

dziękujemy i cieszymy się, że dopisała nam pogoda. 

Autor: Michał Ogoniak 

 

 

 

Świat się śmieje- Lisówki 

―Świat się śmieje‖- pod tym hasłem już po raz szesnasty spotkaliśmy się 19 września na pikniku ―barierom 

stop‖ w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Imprezę integracyjną rozpoczął kabaret ―Czesław‖, który 

swoim przedstawieniem wprawił nas w dobry humor. Po  nich przyszła pora na zmagania sportowe z 

zupełnie nowymi konkurencjami, było to dla nas zaskoczeniem. Braliśmy udział w takich konkurencjach 

jak: wkręcanie śruby, alkogoogle,, kompletowanie rekwizytów dla cyrkowca, kokon- wiązanie wspólne rąk 

oraz odgadywanie tytułów filmów i bajek w kategorii ―Ale kino‖. Zmagania zakończono pysznym 

posiłkiem regeneracyjnym, po którym odebraliśmy nagrody i pełni wrażeń wróciliśmy do domów. 

Dziękujemy za zaproszenie i dobrą zabawę. 



Autor: Mirosława Penczyńska 

 

 

VI Zlot Talentów w Luboniu 

14 września udaliśmy się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu na ―VI Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych- Zlot Talentów 2018‖. Mogliśmy podziwiać występy artystyczne w kategoriach, teatr, 

teledysk, plastyka oraz wokalne występy muzyczne. W kategorii występów wokalnych nasza reprezentantka 

Agnieszka Bagrowska za piosenkę ―Papierowy księżyc‖ zdobyła czwarte miejsce a Sandra Paetz za utwór 

―Zagubiony‖ drugie miejsce. W kategorii teledysk nasz Warsztat był czwarty a w kategorii  plastycznej 

również zajęliśmy wysokie drugie miejsce za pracę pt. ―Zaczarowane drewno‖. To magiczne drzewo zostało 

wykonane przez Agatę Rybicką, Agnieszkę Szydłowską oraz Piotra Śliwińskiego. Finał ―Zlotu Talentów‖ 

zakończyła wspólna zabawa przy muzyce biesiadnej granej przez zespół ―Cuda Wianki‖. 

Autor: Agnieszka Szydłowska 

 

 

 

Piknik u Państwa Zawadów 

6 września gościliśmy w ogrodzie u Państwa Zawadów, który znajduje się na terenie "EuroHotelu".  W ten 

piękny ciepły dzień wspólnie spędziliśmy czas spacerując po zielonym, zadrzewionym terenie 

podziwialiśmy zwierzęta: kozy, króliki, strusie, lamę oraz barwne papugi które urzekały swoim śpiewem. 

Zwierzęta przypominały nam o ciepłych krajach skąd pochodzą. Wspólne biesiadowanie przy dźwiękach 

muzyki integrowały wszystkich do zabawy na świeżym powietrzu a pyszny posiłek dopełnił całości. Szybko 

mijający czas sprawił, że nie chciało się nam wracać do warsztatu. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu 

Elżbiecie, Zbigniewowi Zawadom za  wspaniałe chwile spędzone razem, które będziemy długo wspominać. 

Autor: Mirosława Penczyńska, Agata Kiejdrowska 



 

 

 

 



 

 

“Morza szum ptaków śpiew i złota plaża w Darłowie” 

W dniach od 2 do 10 sierpnia w radosnych nastrojach wraz z opiekunami pojechaliśmy na kolejne 

„spotkanie z Neptunem‖ do malowniczo położonej nadmorskiej miejscowości Darłówko. Celem tej 

wyprawy było nie tylko spędzenie wakacyjnych dni, lecz poprawa nadwyrężonego zdrowia. Po przybyciu 

na miejsce i zakwaterowaniu mieliśmy spotkanie z lekarzem, który zapisał odpowiednie dla nas zabiegi. 

Pogoda była piękna i codziennie mogliśmy korzystać z plaży i kąpieli w morzu. Po dniu spędzonym na 

plaży wyruszaliśmy darłowskimi uliczkami buszując po wystawach, sklepikach, ciesząc się z różnych 

atrakcji oferowanych przez miasto. W sobotni wieczór zajadając pyszne kiełbaski bawiliśmy się w takt 

najpiękniejszych przebojów disco-polo. Mogliśmy doznać morskiej przygody na statku „Król Eryk I‖. 

Byliśmy na ciekawej wycieczce w Dolinie Scharlotty, to niezwykłe miejsce otoczone zielenią. Zwiedzając 

ten uroczy zakątek mogliśmy przenieść się w urokliwy świat bajek. Mieszkańcami tej przepięknej doliny są 

między innymi lemury, kangury, zebry czy też strusie, znajdują się na 10 wyspach, które można 

obserwować również z perspektywy łodzi wycieczkowej pływającej między wyspami wodne safari. 

Podziwiać też można było popisy tresowanych fok w fokarium na terenie doliny. Wieczorami odbywały się 

tańce i radosne spotkania towarzyskie. Dni mijały szybko i nieubłaganie aż do piątkowego poranka, gdy 

przyszedł czas pożegnania z darłowską plażą. Bardzo dziękujemy Władzom Gminy Swarzędz i Powiatu 

Poznańskiemu za dofinansowanie naszego wyjazdu zdrowotno- wypoczynkowego nad nasze morze a kadrze 

Ośrodka ―Piramida‖ za miły pobyt. 

Autor: Agata Rybicka 

 

 

 

“Radosne podsumowanie roku w WTZ-cie” 

Po roku ciężkiej pracy przyszedł czas na podsumowanie. W ostatni dzień przed naszym urlopem 

postanowiliśmy urządzić sobie biesiadę na łonie natury. Pogoda pokrzyżowała nasze plany. Na przekór 

wszystkiemu spędziliśmy miło czas zajadając się pysznymi hod-dogami, lodami i tańcząc do upadłego.  Nie 

zabrakło też miejsca na wspólne rozmowy i wspomnienia z minionego roku. 19 lipca był okazją na 

podziękowania instruktorom, za włożony trud w rozwijaniu naszych pasji i odkrywaniu talentów 

drzemiących w nas. 



Autor: Michał Ogoniak, Agata Rybicka 

 

 

 

W głębokim smutku i żalu zawiadamiamy 

 

 

 



 

 

 

“XVII Powiatowe Igrzyska Sprawnych Inaczej na 380- lecie Swarzędza” 

30 czerwca na stadionie Miejskim w Swarzędzu odbyły się Igrzyska Sportowe dla osób z 

niepełnosprawnościami pod patronatem Jana Grabkowskiego Starosty poznańskiego i Mariana Szkudlarka 

burmistrza Swarzędza. W zawodach wzięło udział nasze Stowarzyszenie i uczestnicy z zaprzyjaźnionych 

stowarzyszeń: Kostrzyna, Pobiedzisk, Konarzewa, Otusza, Kórnika i Owińsk. Igrzyska rozpoczęły się od 

koncertu Swarzędzkiej Orkiestry Dętej i tańców,  którzy umili nam czas oczekiwania na moment oficjalnego 

otwarcia zmagań sportowych. W tym roku oprócz zapalenia znicza olimpijskiego czekał na nas drugi 

symbol potwierdzający ważność tej imprezy, wystrzał z armaty wykonany przez Strzeleckie Bractwo 

Kurkowe ze Swarzędza. Następnie odbył się uroczysty przemarsz drużyn sportowych  przy muzyce 

marszowej i program artystyczny. Przewodnicząca stowarzyszenia, przedstawiła wszystkich zaproszonych 

gości, którzy nam kibicowali w zawodach. Przy dźwiękach werbli zapalono znicz i wypowiedziano słowa 

przysięgi. Na igrzyskach były stanowiska  Firmy Blum, Strzeleckiego Bractwa Kurkowego a także 

przejażdżka konna. Na zakończeniu wręczono medale i puchary, każdy zawodnik otrzymał pamiątkową 



koszulkę na 380-lecie Swarzędza. Po zawodach odbyło się integracyjne spotkanie w namiocie i pyszny 

posiłek. Zaszczycili nas swoją obecnością P. Zygmunt Jeżewski- członek zarządu powiatu poznańskiego, P. 

Tomasz Zwoliński- wiceburmistrz, P. Elżbieta Bijaczewska- dyrektor PCPR-u, Posłowie Bożena 

Szydłowska i Bartłomiej Wróblewski, P. Agata Kubacka, Pani Mariola Józwiak, Radni; P. Barbara 

Antoniewicz, P. Marek Lis, P. Paweł Bocian, P. Zdzisław Kulczyński, P. Wojciech Kmieciak i P. Tomasz 

Jęczmionka. 

Dziękujemy Darczyńcom olimpiady Władzom Samorządowym Powiatu i Gminy 

 Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji 

 Firmie BLUM 

 Strzeleckiemu Bractwu Kurkowemu 

 Orkiestrze Dętej ze Swarzędza 

 P. Małgorzacie Nowak z Cukiernia Magdalenka 

 Fundacji EKOS 

 Wolontariuszom 

  

Autor: Michał Ogoniak 

 

 

 

PRACA 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu przyjmie do pracy w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej od 1 września 2018r. 



  

- 2 Terapeutów Zajęciowych lub 2 plastyków na pełny etat 

- Psychologa ½ etatu 

  

- Rehabilitanta ½ etatu 

  

 Kontakt telefoniczny z Kierownikiem WTZ  604 45 46 75 

  

(Data ogłoszenia 08.06.2018) 

 "Językowe spotkanie" 

22 czerwca mieliśmy szkolenie  z panami, którzy zachęcali nas do poznania i nauki języka angielskiego. 

Język ten używany jest na całym świecie także i w naszym kraju można go usłyszeć. Ma różne dialekty a 

zapożyczone z niego wyrazy używamy na co dzień, o czym nieraz zapominamy. Dzięki znajomości języka 

angielskiego można się porozumiewać na całym świecie. Próbowaliśmy mówić po angielsku różne zwroty i 

sprawiało nam to wiele radości. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe i ciekawe spotkanie z tym 

interesującym językiem. sprawiło ono nam wiele radości i pozwoliło uwierzyć, że dla chcącego nie ma nic 

trudnego. 

Autor Mirosława Penczyńska.   

  

"Pierwszy Dzień Lata" 

W czwartkowe przedpołudnie  niecierpliwie oczekiwaliśmy grupy starszaków z zaprzyjaźnionego od dawna 

z nami przedszkola ―Miś Uszatek‖. W pierwszy dzień lata mieliśmy okazję obejrzeć bardzo ciekawe i 

barwne przedstawienie, które powstało na podstawie  znanej wszystkim bajki ―Kot w butach‖. Dzieci wraz 

ze swoimi opiekunkami wystąpiły w bardzo ciekawych kostiumach a wspaniały układ taneczny i nastrojowa 

muzyka dopełniła całości. Ta znana nam z dzieciństwa bajka sprawiła ,że mogliśmy powrócić 

wspomnieniami do tamtych lat i na nowo odkryć przygody znane nam z bajek. Bardzo cieszymy się, że dane 

nam było zobaczyć ten ―musical‖. Sprawił nam wiele radości, pozwolił nam uwierzyć w to, że marzenia 

mogą się spełniać  a miłość znajdzie drogę do serca. Bardzo serdecznie dziękujemy maluchom i ich 

Wychowawczyniom.. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

  

 

“Kraina Fantazji” 

16 czerwca braliśmy udział w festynie w Rakowni. Tematem spotkania była ―Kraina Fantazji‖ Jak co roku 

zawitaliśmy do Rakowni koło Murowanej Gośliny, gdzie 16 czerwca w ciepłe sobotnie popołudnie 

otworzyły się przed nami po raz piętnasty drzwi do świata fantazji. Mogliśmy odkryć swoją drogę do bajek, 

filmów a także spotkać dzielnych wojowników, których walki zapierały dech w piersiach. Mogliśmy 

spróbować swoich sił  w konkurencjach sportowych w wielu dyscyplinach a przede wszystkim sprawdzić 

swoją sprawność fizyczną. Usłyszeliśmy wiele ładnych piosenek, które wykonały osoby niewidome i 

słabowidzące pod kierunkiem Pana Henryka Weredy. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałe i 

praktyczne nagrody, które będą przypominały wspólnie spędzony czas. Dziękujemy Stowarzyszeniu z 

Murowanej Gośliny i z okazji jubileuszu życzymy  Organizatorom wielu jeszcze tak udanych imprez. 

Dziękujemy! 

Autor: Mirka Penczyńska 



 

  

 

ZACZAROWANA MELODIA IX 

Muzyka jest najlepszym lekarstwem na wszystko, dzięki niej wyzwalają się w nas pozytywne emocje. 

Możemy przy niej zrelaksować się, bawić i tańczyć. 12 czerwca  w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu 

odbył się dziewiąty Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Zaczarowana Melodia". Było to dla nas 

niezapomniany czas a przede wszystkim  radosne spotkanie z piosenką. Organizatorami konkursu była 

Dyrekcja szkoły i Pani Anna Wiśnioch. Pomogli darczyńcy i zaproszeni goście bez których nasza 

uroczystość nie mogłaby się odbyć. Wśród nich byli: Pani Halina Benedyk i Pan Marco Antonelli, którzy po 

naszych konkursowych zmaganiach zaprezentowali nam swój repertuar. Festiwal, zakończył się jak zwykle 

życzliwym werdyktem Jury oraz nagrodami, które są dla nas prawdziwą radością. Prezentowane przez nas 

piosenki były z repertuaru znanych i cenionych artystów, przy których wspaniale się bawiliśmy. 

Autor Agata Kiejdrowska   



 

  

 

“Daliśmy cząstkę siebie” 

Po raz pierwszy braliśmy udział w pikniku Parafialnym u  Świętego Marcina w Swarzędzu, który odbył się 

w niedzielne popołudnie 10 czerwca. Michał, Piotr i Iwona zaprezentowali swoje talenty wokalne. 

Cieszymy się z zaproszenia na tę imprezę. Sprawiło to nam wiele radości i było próbą pokazania tego, co na 

codzień robimy  w warsztacie wraz z naszymi terapeutami. Cieszymy się, że dzieci mogły pojeździć na 

koniu Stowarzyszenia pod opieką Pani Moniki. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom festynu za 

zaproszenie. Mamy nadzieję, że dla  wszystkich słuchających nasz występ był miłą niespodzianką dające 

wiele niezapomnianych wzruszeń. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 
 

Odkrywamy “Ziemie odzyskane”- Wycieczka do Zielona Góra - Świebodzin 

W piękny letni dzień zawitaliśmy do malowniczego Świebodzina, gdzie góruje nad miastem figura 

Chrystusa Króla Wszechświata widoczna już z dala. Zrobiła na nas wielkie wrażenie.  Spacerując uliczkami 

miasteczka pełnymi zabytków o niepowtarzalnej architekturze zachwycaliśmy się odmiennością tego 

malowniczego miasteczka. Po zwiedzeniu Świebodzina dotarliśmy do miasta festiwali i winnic- Zielonej 

Góry,  gdzie zobaczyliśmy palmiarnię z ciekawą roślinnością i akwariami pełnych barwnych ryb oraz żółwi. 

Ciepło tego miejsca przypominało nam afrykańskie klimaty. Kolejnym ciekawym miejscem była 

konkatedra, ratusz i kamieniczki na rynku. Na każdym kroku można było spotkać figurki ―Bachusiki‖ różnej 

wielkości i kształtów zdobiące miasto i przypominające o corocznym winobraniu. Często można było 

spotkać na budynkach ciekawe motywy roślinne,  płaskorzeźby z koszem winogron. Zielona Góra to miasto 

pełne zieleni. Urzekło nas czystością i niepowtarzalnym klimatem a także architekturą. Miasto wielu kultur 

sprawiło na nas miłe wrażenie. Bardzo serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki p. 

Krystynie Leśniak, kierownikowi i kadrze WTZ. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

  

 

"Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki". 

Maj, to najpiękniejszy miesiąc w roku, przyroda budzi się do życia, słońce ogrzewa nas swoimi 

promieniami. Jest to przede wszystkim miesiąc, poświęcony Matce Bożej, w którym  odmawia się Litanię 

Loretańską do Najświętszej Marii Panny. Obchodzi się również Międzynarodowy Dzień Matki. Każdy z nas 

ma lub miał swoją mamę, którą bardzo kocha, bo jak nie kochać osoby, która wydała nas na świat i  darzy 

bezgraniczną miłością. Zaprosiliśmy nasze mamy na uroczystość do namiotu widowiskowego nad jeziorem 

Swarzędzkim. Po przemówieniu Pani Basi Kucharskiej, nastąpiła artystyczna część programu, w której 

zebrani wysłuchali piosenek i wierszy z okazji Dnia Matki oraz obejrzeli po oficjalnej części uroczystości 

pokaz tańca. W czasie poczęstunku odbył się specjalny koncert życzeń dla Mam. Cieszymy się, że nasze 

mamy mogły wspólnie z nami świętować ten wyjątkowy dla nich dzień 

Życzymy naszym Mamom wszystkiego najlepszego! 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

  

 

XXIII Olimpiada Sportowa 

Pełni młodzieńczego wigoru w wiosennej aurze 11 maja tego roku wraz kadrą udaliśmy się na hale sportową 

―Unii Swarzędz‖ by uczestniczyć w corocznych Igrzyskach Sportowych Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana 

Szkudlarka. Organizatorami zawodów byli dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w 

Swarzędzu. Na miejscu, tradycyjnie, każdy zawodnik trafił pod ‖troskliwe skrzydła‖ wolontariuszy, którzy 

przybyli z pobliskich szkół. Na początku zawodników, gości przywitała Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 4 Pani Arleta Łukasik. Otwarcia Olimpiady dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian 

Szkudlarek. Przed przystąpieniem do konkurencji mieliśmy okazję podziwiać popisy taneczne uczniów SP4 

oraz wokalne naszej warsztatowej koleżanki Sandry Paetz w hymnie olimpijskim pt. „ I my możemy się 

śmiać‖. Po wysłuchaniu hymnu rozpoczęły się sportowe zmagania. Zmierzyliśmy się w 17 dyscyplinach 

takich jak: rzut gumowymi obręczami na pachołki, rzut piłką do kosza, zabawy manualne, łapanie obręczy 

na laskę czy krzyżak z obręczami, gra oddechowa ‗Blow Lotto‖, rzut bilami do celu, rzut piłką do 

ruchomego celu, strzały piłką do bramki, kręgle, kolorowe wyspy, tunel, strzał piłki do hokeja do małej 

bramki, trąba powietrzna, wygibajtus, slalom zręcznościowy, przeciąganie się na linie na deskorolce, 

zabawa koordynacyjna. Po zakończeniu konkurencji mogliśmy zregenerować siły spożywając soki, wodę i 

pyszne pączki. Następnie nadeszła długo oczekiwana chwila przez wszystkich sportowców- rozdanie 

medali, dyplomów i paczek ze słodyczami i pamiątkowych kubków. Obdarowani, pełni wrażeń 

wyruszyliśmy w powrotną drogę do domu. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Kadrze oraz Uczniom za 

organizację olimpiady oraz Wolontariuszom za wszelką pomoc. Do zobaczenia za rok. 

Autor: Agata Rybicka, Michał Ogoniak 



 
 

Alejka ku pamięci Pana Henryka Błachnio 

10 maja wzięliśmy udział w uroczystości nadania imienia śp. Pana Henryka Błachnio jednej z alejek 

spacerowych nad Jeziorem Swarzędzkim. W uroczystości wzięli udział- żona Pana Henryka- Halina 

Błachnio wraz z synami i wnukami oraz przyjaciele fotografa. Obecni byli Pan Burmistrz Marian 

Szkudlarek wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą, którzy odczytali treść uchwały o 

nadaniu imienia alejce o co wnioskowało rownież nasze Stowarzyszenie, by upamiętnić naszego Przyjaciela. 

Wypowiedzi uczestników uroczystości przypomniały dokonania i pasje Pana Henryka. Przecięcia wstęgi 

dokonali wnukowie fotografa. Będziemy o Tobie pamiętać nasz drogi przyjacielu spacerując tą piękną aleją. 

Autor: Michał Ogoniak, Agata Rybicka 



 

 

UWAGA Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu 

przyjmie od 1 czerwca 2018r. kierowcę do przewozu osób z niepełnosprawnościami na ¾ etatu. 

Kontakt telefoniczny: 61 651 52 86, 604 45 46 75 

 

 

 

Warsztaty dla Talentów 

1. W dniach 16 —19 lipca br. na zlecenie powiatu poznańskiego po raz trzeci zostaną zorganizowane 

warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego. 

2. Planujemy, że w warsztatach będzie uczestniczyło ok. 20 osób niepełnosprawnych będących 

mieszkańcami powiatu poznańskiego. 

3. Zakładamy, że będą to przede wszystkim laureaci dotychczasowych edycji „Zlotu Talentów" 

4. Zostaną zorganizowane warsztaty w następujących kategoriach sztuki: Malarstwo, Instalacja, Muzyka 

(śpiew), Teatr 



5. Warsztaty odbędą się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. Uczestnicy będą mieli 

możliwość zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach uczestnikowi warsztatów może towarzyszyć 

opiekun. Dojazd do Puszczykowa oraz powrót — we własnym zakresie. 

 

 

XV Piknik Integracyjny 16 czerwca 2018 

Stowarzyszenie z Murowanej Gosliny zaprasza nas na XV Piknik Integracyjny 16 czerwca br. Możemy 

zorganizować wyjazd z odpłatnością za autobus i PZU w cenie 15 zł od osoby. Proszę o podanie chętnych 

na wyjazd. 

 

 

 

„Wielkanocny dar” 



W pierwszych promieniach wiosennego słońca 5 kwietnia wyruszyliśmy z  kadrą WTZ w stronę Eurohotelu 

na niezwykle podniosłą uroczystość, na którą czekaliśmy od dawna. O godzinie 10.00zebraliśmy się przed 

salą hotelową, gdzie przybyli zaproszeni goście: Władze Miasta i Gminy Swarzędz, powiatu Poznańskiego 

oraz „PFRON-u‖. Przed hotelem odbyło się uroczyste poświęcenie nowego samochodu przez Księdza 

proboszcza Dariusza Salskiego z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Na początku wszyscy zebrani zaśpiewali 

pieśń pt. ―Oto jest dzień‘. Następnie wspólnie odmówiliśmy modlitwę a kapłan poświęcił auto. Potem w 

podziękowaniu przeszliśmy do hotelu na uroczyste śniadanie wielkanocne. W imieniu uczestników głos 

zabrał Piotr Śliwiński dziękując za sfinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb 

uczestników naszego warsztatu. Wręczyliśmy naszym darczyńcom dyplomy oraz prezenty: aniołki i inne 

wytwory z drewna wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Po obdarowaniu 

upominkami, nasi goście zabrali głos życząc nam wygodnej i bezpiecznej jazdy. Kiedy ucichły 

podziękowania odmówiliśmy wspólnie modlitwę a następnie raczyliśmy się przepysznym śniadaniem 

wielkanocnym ciesząc się, że możemy być w tej chwili razem. Podczas spotkania wielkanocnego panowała 

 podniosła atmosfera i radość. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Mariana 

Szkudlarka, Pani Barbary Czachury- przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu i Radnych za 

dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 

Dziękujemy Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pozytywne rozpatrzenie 

wniosku i pomoc finansową. Starostwu  Powiatowemu i Centrum Pomocy Rodzinie za pomoc 

merytoryczną. Dziękujemy Panu Ireneuszowi Szpotowi i Panu Bogdanowi Dunajewskiemu z Firmy 

reklamowej ―FABO‖. 

Autor: Agnieszka Szydłowska i Agata Rybicka 

 
 

 



 

 

 

“Zwyczaje wielkanocne” 

Zawsze po pierwszej wiosennej pełni księżyca zaczyna się najpiękniejszy czas oczekiwania na nadejście 

najważniejszych dla Chrześcijan świąt Wielkiej Nocy. W Wielki czwartek odprawia się tylko jedną mszę 

nazywaną Wieczerzą Pańską, w którym również został ustanowiony sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Po 

tej uroczystości milkną organy i dzwony. W Wielki piątek nie odprawia się mszy lecz czytana jest Męka 

Pańska i odprawiana jest  Droga Krzyżowa. W tym czasie odwiedza się też groby Pańskie w kościołach a w 

Bukówcu Górnym pojawiają się chłopcy biegający z klekoczącymi głośno drewnianymi kołatkami 

oznajmiając w ten sposób nadejście południa. Ta tradycja przetrwała tylko w tej miejscowości. Wielka 

sobota, to czas w którym święci się pokarmy w pięknie przystrojonych wiklinowych koszyczkach. Tego 

dnia w kościele wieczorem jest odprawiana liturgia światła, po której zaczynają bić dzwony oznajmiając 

Zmartwychwstanie Pańskie, nazywane Wielkanocą. W wielkanocną niedzielę często o świcie odprawiane są 

rezurekcje. Tej tradycji nie ma w innych krajach, pojawiają się zające, które ukrywają prezenty w różnych 

miejscach. Najczęściej są to słodycze albo wymarzone gadżety, które trzeba odnaleźć. We Włoszech czy 

Hiszpanii są one ukrywane w wielkich czekoladowych jajkach jako niespodzianki. Zając kojarzony jest z 

wiosną, dla mnie najpiękniejszą porą roku. W Wielkanoc spotykamy się z bliskimi, by wspólnie spędzać 

czas. Podczas świątecznego śniadania dzielimy się święconym jajkiem składając sobie życzenia. Najwięcej 

radości sprawia dzieciom „smigus- dyngus‖, czyli polewanie wodą bliskich i znajomych. Święta 



Wielkanocne to najbarwniejsze ze świąt pełne nie tylko zadumy ale też i radości. Dla nas chrześcijan są one 

najpiękniejsze i zawsze podziwiane przez tych ,którzy ich nie znają. 

  

Autor: Mirosława Penczyńska 

  

 

Warsztat Muzyczny- Wywiad "5 Zmysłów"― Muzyka- obraz ludzkich emocji zapisany w nutach‖ 

Z prowadzącymi warsztaty muzyczne rozmawiał Michał Ogoniak 

Wywiad przeprowadzony w ramach warsztatów muzycznych z dnia 29.stycznia br.   

Ja uczestnik spotkań z  muzykami Panem Patrykiem i Panem Ostafem pozwoliłem sobie na te słowa 

rozpoczynając wywiad z artystami. Dzięki warsztatom moje serce odkryło na nowo muzykę i to co potrafi 

ona zrobić z człowiekiem.  Zanim padło pytanie nasi goście podali mi kilka ciekawostek, że: kontrabas waży 

około 12 kilogramów, że skrzypce i nie jest to wcale metafora tylko prawda mają duszę, która pozwala 

wydobywać z nich muzykę, że sposób grania palcami na skrzypcach nazywa się picikato. 

  

Panowie Patryk, Andrzej oraz Ostaw uświadomili nam to, że muzyka działa jak materiał, który da się 

kształtować za każdym razem inaczej a muzyka może być formą rozmowy, zamiast słów jest melodia. 

Pytanie 1. Skąd pomysł na warsztaty muzyczne? 

Patryk: Prowadzenie  warsztatów zaproponował mi Pan Tomek z projektu ―5 Zmysłów‖ 

Pytanie 2. Który raz prowadzi Pan tego typu zajęcia? 

Patryk:  Tego typu zajęcia prowadzę u Was po raz dziesiąty, ale dodam że każde zajęcia były jak bywa z 

muzyką za, każdym razem inne. Zależało to od okoliczności.      

Pytanie 3. Jaki był odbiór zajęć? 

Ostap: Bardzo dziękuję Patrykowi, że zabrał mnie do Owińsk, bo tam jak i tu u Was było widać radość i 

interakcje z nami. 

Patryk: Twoje słowa Michale z początku wywiadu to słowa, dla których warto żyć. Obaj z Ostapem  

uważamy, że muzyka leczy każdego. 

Pytanie 4. Zaskoczeniem dla mnie był Darek i jego gra na zenku i Łukasza na flecie, wyciągnęliście z 

nich ich muzykę? 

Ostap:  My z nich nic nie wyciągnęliśmy, posłuchaliśmy i daliśmy im przestrzeń. 

Pytanie 5: Czy trudno jest Wam znaleźć odpowiednią tonację czy rytm od osób, które nie znają się do 

końca na muzyce? 

Patryk:  Z Twojego pytania wynikają dwie rzeczy: założenie, że na muzyce się nie znacie. Absolutnie z tym 

się nie zgadzam, bo chodźby to co Ty powiedziałeś, że muzyka za każdym razem jest inna. To jest istota 

sprawy, a muzyka jest przyległa do czasu, zagrasz ją i ona znika. Zapytałeś nas także jak my wyczuwamy 

muzykę zagraną przez Was co jest powodem tego, że kilka lat jesteśmy w zawodzie i tak jak inny specjalista 

potrafi wymierzyć coś my to potrafimy wysłyszeć. 

Pytanie 6: Czym jest dla Was muzyka? 

Ostap:  Jest częścią naszego życia, inaczej byśmy nie wybierali tej profesji jako zawodu, synkretyka to 

granie każdej muzyki. Miałem okazję grać z  bardzo wieloma artystami np z Marinerem. 

  

Autor: Michał Ogoniak 
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My im kwiaty a One nam serce 

Od wielu lat ―Dzień Kobiet" i ―Dzień Mężczyzn‖, to dni, w którym panie i panowie mają prawo do 

świętowania. 8 marca zorganizowaliśmy w naszym warsztacie małą uroczystość. Z tej okazji 

przygotowaliśmy program słowno- muzyczny związany z kobietami i mężczyznami. Było bardzo wesoło i 

miło  przy kawie, cieście, oraz owocowych deserach z galaretką.  Każda z Pań została obdarowana bukietem 

kwiatów i życzeniami. Pragnę złożyć wszystkim Paniom najszczersze życzenia z okazji Ich święta. I dziś 

Wasze święto kochane Panie, niech dziś wam nic złego na drodze się nie stanie, niech was omija pech i 

brzydka pogoda a słońce i uśmiech urody doda. Słowo dziękuję kieruję do Pani Ewy i koleżanek z pracowni 

gospodarstwa domowego za pyszności, za wysiłek włożony w przygotowanie poczęstunku. Dziękuję 

Wszystkim za to że postarali się abyśmy wesoło spędzili czas. 

Autor: Michał Ogoniak 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=342


 

 

 

Bezpieczeństwo najważniejsze 

Bezpieczeństwo, jest najważniejsze w życiu każdego człowieka.5 marca gościliśmy w naszym Warsztacie 

pracowników Straży Miejskiej i Pożarnej ze Swarzędza, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ratownictwa medycznego. Wokół nas dzieje się bardzo dużo 

niebezpiecznych rzeczy, często wywołanych naszą bezmyślnością, chociaż niektóre sytuacje zdarzają się 

również bez naszego udziału. Nie stosujemy się do przepisów drogowych, nieprawidłowo przechodzimy 

przez ulicę, zasłabniemy lub poparzymy się gorącą wodą lub olejem. Powodów jest bardzo dużo i można by 

je wymieniać bez końca. Wszyscy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo grożące nam w zależności w 

jakiej sytuacji się znajdujemy. I co wtedy? Wtedy spieszą nam na pomoc najbliżej znajdujące się osoby. 

Jeżeli wszystko zawiedzie to pojawiają się na ratunek ratownicy medyczni i strażacy. Jest to bardzo 

odpowiedzialna praca, ratująca ludzkie życie a także życie zwierząt i ptaków. Nasi Goście pokazali nam 

sygnalizator świetlny informujący nas o tym, kiedy możemy przejść przez ulicę a kiedy musimy poczekać. 

Każdy z nas otrzymał opaskę na rękę oraz światełko odblaskowe, które powinniśmy nosić szczególnie 

wieczorem, gdy jest ciemno a musimy wyjść z domu. Nasi Goście, poinformowali nas również o telefonach 

alarmowych, gdzie możemy się zwrócić, gdy potrzebujemy pomocy. Dobrze, że są wśród nas ludzie 

ofiarujący pomoc w sytuacjach zagrażających naszemu życiu. Bardzo dziękujemy i życzymy aby św Florian 

czuwał  nad naszą strażą. 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

  

  

 

 

 



 

Magiczna moc fletu 

Choć pogoda w lutym nie zawsze nastraja optymistycznie jednak w naszym warsztacie na przekór 

wszystkiemu jest nie tylko pracowicie ale też gwarnie i wesoło. Tym razem powody do radości przyniosła 

nam wizyta dwóch artystów Pani Lidii Sieczkowskiej, flecistki z Orkiestry Państwowej Filharmonii w 

Poznaniu oraz Pana Roberta Hauptmanna kantora i organisty w Klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu. 

Powodem do spotkania był koncert, który dla nas wykonali. Zanim oddaliśmy głos gwiazdom, powitaliśmy 

gości kilkoma utworami w naszym wykonaniu. Następnie Pani Barbara Kucharska kierownik WTZ 

powitania i przedstawiła przybyłe osoby. Przed występem Pani Lidia Sieczkowska zaprezentowała kilka 

fletów, z którymi na co dzień pracuje i opowiedziała o każdym z nich kilka słów. Mogliśmy podziwiać 

między innymi flet picolo poprzeczny i altowy w utworach Chopina oraz Bacha. Duże wrażenie wywarło na 

nas wykonanie ―Ave Maria‖          w wersji Schuberta i Gounoda. Wszystkie zaprezentowane kompozycje 

przeniosły nas w niezwykły świat muzyki a magiczna moc tych instrumentów, które brzmiały niczym śpiew 

słowika pobudziła naszą wyobraźnię. Bardzo dziękujemy Państwu, za to niezwykłe spotkanie, które 

otworzyło nas na świat muzyki klasycznej. 

  

Autor Agata Rybicka 

 
 

 

Kolędowanie w „Misiu Uszatku” 

Pod koniec stycznia w siedzibie naszego warsztatu w Swarzędzu za sprawą koleżanek i kolegów z 

Kobylnickiej filii WTZ zrobiło się u nas jeszcze gwarniej i weselej niż zwykle. W wiosennej aurze 

styczniowego dnia wspólnie wraz z kadrą powędrowaliśmy do dzieci z przedszkola ―Miś Uszatek‖. Okazją 

do odwiedzin w zaprzyjaźnionej placówce było zaproszenie na jasełka przygotowane przez maluchy z grupy 

―Piesków‖. Przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami zaprezentowały niezwykle interesujące 

przedstawienie złożone z tańca, tekstów o Bożym Narodzeniu, najpopularniejszych polskich kolęd oraz 

pięknych piosenek świątecznych. Po popisach aktorskich zostaliśmy obdarowani słodkim poczęstunkiem w 

oraz zrobionymi z patyczków do lodów reniferków, które maluchy wykonały wspólnie ze swoimi 



opiekunkami. Odwdzięczyliśmy się ofiarując zrobione przez nas pod kierunkiem instruktorów w pracowni 

krawieckiej oraz stolarskiej kotki. Na zakończenie Agata Kiejdrowska przeczytała kilka wierszy  Jana 

Brzechwy Bardzo dziękujemy Dyrekcji i Kadrze przedszkola za niezwykle miłe spotkanie. 

Autor: Agata Rybicka 

 

  

 

 

“Moje 10 lat w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu” 

Czas płynie- jakże oczywista prawda. Pamiętam mój pierwszy dzień  jak by to było wczoraj. 1 października 

2007 roku zaczynałem od rana, pełen nerwów i wątpliwości, jak sprawdzę się w zupełnie nowej sytuacji. 

Choć przyjaciele okazali mi dużo zrozumienia, pomogli poznać pracownie, to i tak nie wiedziałem, gdzie 

odnajdę swoje hobby." W każdej pracowni dam z siebie wszystko" - takie myśli towarzyszyły mi 

pierwszego dnia. Kolejne dni to spokojne odkrywanie siebie. Okazało się bowiem, że  praca nad gobelinami 

w pracowni krawieckiej mnie uspokaja, a praca w glinie w pracowni ceramicznej poprawia moją sprawność 

rąk. Pracownia plastyczna,  była szansą na poznawanie nowych technik, takich jak  decupage.  W pracowni 

komputerowej otrzymałem pierwsze, ważne dla mnie zadanie, o którym  pomyślałem "nie, nie dam rady 

tego zrobić, ale może warto spróbować." Chodziło o  napisanie artykułu o półkoloniach w Gruszczynie , 

wtedy właśnie zaczęła się moja współpraca z pismem Filantrop, która trwa do chwili obecnej. Dziękuję 

redakcji za niespodziewany dla mnie moment, w którym  podczas uroczystości jubileuszowej,  zostałem 

wyróżniony i otrzymałem medal  "Sercem za serce‖.   Po trzech miesiącach pobytu w Warsztacie , 

dokładnie  8 stycznia 2008 roku,  na prośbę Pani Basi, naszej kierownik  realizuje pierwszą audycję 

telewizyjną przy współpracy z lokalnymi mediami.  Przygotowałem audycję, które wzbogacają wiedzę ludzi 

o osobach z niepełnosprawnościami. Przez ponad 8 lat comiesięcznej pracy zrealizowane zostaje 60 

programów. Przyznam się iż brakuje mi tej aktywności. Z chęcią powróciłbym do pracy przy mikrofonie. 



Ks. Eugeniusz Guździoł  zaproponował nam czynny udział we mszach świętych poprzez służbę przy 

ołtarzu. Był „Ojcem‖ naszej ministrantury przez okres sześciu lat. Obecnie „Ojcem‖ naszej ministrantury 

jest ks. Dariusz Salski.  Piszę "naszej", ponieważ pełnię ją z przyjaciółmi, lecz osobiście to zadanie 

odczytuje jako powołanie od Boga. Gdy po raz pierwszy  usłyszałem dźwięk gitary i fortepianu, 

powiedziałem sobie, że nie zagram ale może spróbuje zaśpiewać, bo nigdy tego nie robiłem. Nagle 

włączono stary przebój, a ja zacząłem go nucić  i tak właśnie rozpoczęła się moja przygoda z muzyką, która 

trwa już od 9 lat. Jak ten czas szybko leci... Obecnie mam na swoim koncie udział w wielu przeglądach 

muzycznych, na których występuje  już bez większych obaw. Dziękuję za otwarcie mojego serca na świat 

muzyki, który jest wyjątkowo piękny. Moje 10 lat z wizyt przyjaciół z różnych stron świata. Ten czas 

spędzony z nimi pozwolił poznać mi różne kraje, języki, narodową muzykę. Miałem  również okazję 

spróbować typowych dla danego kraju potraw, których nie ma w Polsce. Pragnę mocno podziękować wam 

wszystkim koleżanki ,koledzy oraz instruktorzy   za to, co było mi dane przeżyć z przyjaciółmi. Przyjaciele 

są po to, by zdobyć to, co dobre. Oni  dodają mi odwagi i siły w pokonywaniu ograniczeń jakie niesie mi 

życie. Dzięki Wam wiem, że wózek nie jest dużą przeszkodą. Każdego dnia odkrywam inny świat a Wasza 

pomoc jest darem dla mnie.  Przez 10 lat przebywania w Warsztacie,  spotkałem mnóstwo osób, które mogę 

nazwać moimi aniołami. Dzięki  Nim zobaczyłem wiele rzeczy, o których wcześniej nawet nie myślałem. 

Autor: Michał Ogoniak 

 

  

"Bal integracyjny z Przyjaciółmi" 

Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się z naszymi młodszymi kolegami i koleżankami, by wspólnie 

pobawić się przy dźwiękach różnorodnej muzyki. Była to wspaniała zabawa karnawałowa, która odbyła się 

25 stycznia w Szkole nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Na zaproszenie Dyrektora i Kadry szkoły, 

w tym dniu mogliśmy się na chwilę oderwać od rzeczywistości i cieszyć się wspólną zabawą u naszych 

przyjaciół. Pobyt z wolontariuszami zintegrował nas i wywołał na naszych twarzach uśmiech. Uczniowie 

szkoły w Zalasewie, są naszymi wolontariuszami i pomagają nam w organizacji imprez. Cieszymy się 

ogromnie, że mogliśmy się z nimi pobawić. Na początku Pani Basia Kucharska Kierownik naszego 

Stowarzyszenia powitała wszystkich uczestników zabawy i podziękowała gospodarzom za zaproszenie nas 



do wzięcia udziału w karnawałowym balu. Agata Kiejdrowska zadedykowała wiersz "Żyć z innymi".  W 

czasie zabawy, mogliśmy posmakować ciastek, wypić kawę lub herbatę. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Pani 

Elizie Krauze, Pani Monice Olszewskiej, Uczniom i Wszystkim, którym leży na sercu dobro osób 

niepełnosprawnych. Jest to dla nas bardzo ważne.   

Autor: Agata Kiejdrowska 

 

  

Warsztat Muzyczny “5 Zmysłów” 

Rodzimy się z krzykiem na ustach. Jest to nasz pierwszy kontakt z otoczeniem, w którym przychodzi nam 

żyć. Od samego początku otaczają nas dźwięki, są one zawsze z nami i tworzą niezapomnianą muzykę. 

Każdy z nas posiada 5 zmysłów, które potrzebne są do poznawania świata. Od pewnego czasu bierzemy 

udział w projekcie noszącym tytuł ―5 Zmysłów‖. 5 stycznia rozpoczęły się zajęcia muzyczne, dzięki którym 

mamy okazję poznać ciekawe i rzadko używane instrumenty perkusyjne, których brzmienie czasem było dla 

nas wielkim zaskoczeniem. Nie dało się ich zapomnieć ani pomylić z innymi instrumentami. Dzwoneczki, 

janczary, rura deszczowa, marimba dawały nam wiele radości. Mogliśmy też usłyszeć sample i skrecze 

używane w muzyce elektronicznej, rapie i Hip-hopie. Nasi mili goście z Poznańskiej Filharmonii 

opowiedzieli nam czym jest i jak powstaje muzyka, którą mogliśmy posłuchać . Próbowaliśmy też ją 

 tworzyć. Wydawać by się mogło , że z nieładu dźwięków nic nie wyjdzie a okazało się, że nie takie to 

straszne, by coś powstało z niczego i dawało nam tyle radości. Na kolejnych zajęciach zafascynował nas 

zrobiony z metalu niewielki bardzo dziwnie brzmiący  ―Zenek‖ i pasterskie dzwonki o bardzo 

zróżnicowanych dźwiękach a także gitara akustyczna. Każdy kolejny dzień przynosił nam wiele ciekawych 

doznań zaklętych w instrumentach, które odkrywamy dzięki tym zajęciom. Ciekawe opowieści naszych 

gości są dla nas kopalnią cennej wiedzy muzycznej. Dzięki nim wkraczamy w świat muzyki poważnej. 

Bardzo zaciekawił nas też kontrabas i skrzypce, które można usłyszeć w muzyce góralskiej i ludowej. 

Cieszymy się z tego, że mamy okazję rozwijać się muzycznie i wyostrzyć zmysł słuchu na piękno muzyki. 



Dzięki nim odkryliśmy swoje ukryte talenty a na naszych twarzach pojawił się uśmiech. Bardzo serdecznie 

pragniemy podziękować za wspaniale spędzony wspólnie czas i możliwość poznania muzyki płynącej 

prosto z serc. Serdecznie dziękujemy prowadzącym Panom Patrykowi Piłasiewiczowi, Andrzejowi 

Koniecznemu oraz Ostapowi Manko. Zajęcia były wspaniałe. 

Autor: Mirosława Penczyńska 

 

 

 

“Zwyczaje Noworoczne i Bożonarodzeniowe 

8 stycznia, mieliśmy okazję gościć w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu, gdzie zapoznaliśmy się ze 

zwyczajami świąteczno noworocznymi z różnych regionów świata. W Polsce święta Bożego Narodzenia, to 

magiczny czas, poprzedzony adwentem, czyli radosnym oczekiwaniem na narodziny Jezusa Chrystusa. W 

każdym domu powinna być pięknie przystrojona  choinka, ubrana w kolorowe bombki, świąteczne 

łańcuchy, wiszące aniołki i inne ozdoby. Wigilijny stół powinien być nakryty białym obrusem, a pod nim 

sianko, przypominające o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia.  Według tradycji na każdym 

wigilijnym stole powinno być dwanaście potraw. Tradycyjną potrawą, którą jemy podczas wigilijnej 

wieczerzy  jest karp, ponieważ jest to mięso postne. Chociaż w dzisiejszych czasach nie przestrzega się 

postu, to jednak Kościół zaleca, żeby pościć. Natomiast w Sylwestra wszyscy się bawią najczęściej na 

zabawach tanecznych a o północy pije się kieliszek szampana i oglądanie sztuczne ognie. Takie zwyczaje są 

zachowane w moim domu i w naszym kraju. Są kraje, które różnią się zwyczajami.  Prawosławni obchodzą 

święta Narodzenia Pańskiego 6 stycznia, gdy u nas się obchodzi święto Objawienia Pańskiego, czyli 

"Trzech Króli‖. Wigilia jest czasem wspólnej wieczerzy, podczas której dzielimy się opłatkiem, śpiewamy 

kolędy, wręczamy  prezenty. W niektórych krajach, prezenty rozdaje się również 6 stycznia. W Hiszpanii 

obchodzi się święta Bożego Narodzenia tak samo jak u nas. Prezenty kładzie się do garnka z dziurą i po 

wieczerzy się go tłucze, by wyciągnąć zakupione upominki. Nowy Rok wita się jedząc dwanaście winogron 

i stojąc na lewej nodze. W Stanach Zjednoczonych nie obchodzi się świąt Bożego Narodzenia z takim 

namaszczeniem, refleksją, powagą, jak u nas w kraju. Natomiast z Niemiec, przyszedł zwyczaj ubierania 



choinek oraz kolędowania. Dla wszystkich Boże Narodzenie oraz Nowy Rok, powinien być obchodzony z 

radością i nadzieją na lepsze jutro. Obchodząc Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok podtrzymujemy. 

Serdecznie, Dyrekcji Biblioteki Publicznej i Pani Grażynie Sobańskiej dziękujemy za zaproszenie. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

 

 

 

WYJAZD DO DARŁÓWKA 2018 

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA WYJAZD DO DARŁÓWKA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ OD 02-10 

SIERPNIA 2018. KOSZT OD OSOBY WYNOSI 780,00 ZŁ PRZY ZAPISIE WPŁACAMY 100 ZŁ OD 

OSOBY 

ZAPISY W STOWARZYSZENIU 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Spotkanie Opłatkowe z Przyjaciółmi" 

Święta Bożego Narodzenia, to czas pełen radości, miłości i pokoju. To czas, w którym dzielimy się 

opłatkiem oraz składamy sobie serdeczne życzenia. 21 grudnia spotkaliśmy się w "EuroHotelu", by 

wspólnie z Naszymi Przyjaciółmi, Gośćmi podzielić się opłatkiem i posmakować świątecznych potraw. Na 

początku uroczystości Pani Basia Kucharska Kierownik naszego Warsztatu, powitała nas oraz zaproszonych 

na wigilię gości. W wigilijny nastrój wprowadzili nas nasi koledzy i koleżanki wierszami "Księdza Jana 

Twardowskiego" oraz  występem muzycznym. Złożyliśmy życzenia urodzinowe i wyrazy wdzięczności 

Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Panu Pawłowi Pawłowskiemu za długoletnią pomoc i wspieranie 

Stowarzyszenia. Oficjalną część uroczystości zakończyła wspólna modlitwa prowadzona przez Księdza 

Dariusza Salskiego Proboszcza Parafii Matki Bożej Miłosierdzia  i odczytaniu Ewangelii o Bożym 

Narodzeniu. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na ten szczególny dzień w roku. Cieszymy się, gdy 

możemy się obdarować prezentami, złożyć świąteczne życzenia i wspólnie kolędować. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

 
  

 



 

 

 

 

Świąteczno- zimowe zmagania sportowe 

Choć za oknem było szaro buro i ponuro w naszym warsztacie z początkiem grudnia zagościł duch 

sportowy. W drugi piątek bieżącego miesiąca w bojowych nastrojach wyruszyliśmy wraz z kadrą WTZ do 

szkoły Fundacji Społecznej ―Ekos‖. Jak co roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zmaganiach 

sportowych przygotowanych dla nas przez nauczycieli i uczniów tej szkoły. Tradycyjnie przed każdymi 

zawodami zostaliśmy dobrani w pary z licealistami, którzy podczas olimpiady służyli nam swoją pomocą 

jako wolontariusze. Zabierając głos Pani Barbara Kucharska- Kierownik naszego WTZ życzyła wszystkim 

powodzenia a Pan Witold Gromadzki Dyrektor szkoły uroczyście ogłosił rozpoczęcie olimpiady. Dariusz 

Piętka, Mateusz Nowak i Sandra Paetz z Kobylnickiej filii naszego warsztatu wykonali utwór „Królowie 

Życia‖. Następnie przyszedł czas naszego sportowego zaprzysiężenia, które całej grupy wypowiedział 

Michał Ogoniak. Po przyrzeczeniu rozpoczęły się nasze zmagania w takich konkurencjach jak: mecz piłki 

nożnej, klub kibica, tor przeszkód, szukanie równowagi, przeciąganie liny, rzut piłką do kosza, rzuty 

woreczkami do celu, ―co w kaszy piszczy‖? oraz ―zgadnij co to‖?. Gdy zakończyliśmy zawody mogliśmy 

skosztować słodkiego poczęstunku owoców. Czas upływał szybko wśród zabawy oraz radości. Przyszła 

chwila najważniejsza dla każdego sportowca podziękowań i nagród w postaci medali, dyplomów oraz 

innych upominków. Na koniec wspólnie trzymając się za ręce odśpiewaliśmy hymn naszego warsztatu pt: 

„Jaka siła‖, po czym szczęśliwi wyruszyliśmy w drogę powrotną do domów. Serdecznie dziękujemy 

Dyrekcji, Nauczycielom, Pani Beacie Szafrańskiej, Pani Natalii Czajce, Pani Magdalenie Janas oraz 

Uczniom klas IA i IB z ―Ekosu‖ za przygotowanie tej wspaniałej sportowej imprezy oraz opiekę podczas jej 

trwania. Do zobaczenia za rok. 

Autor: Agata Rybicka 



 
 

 

"Spotkanie z teatrem" 

5 grudnia byliśmy w Teatrze Polskim w Poznaniu. Obejrzeliśmy adaptację znanego operowego 

przedstawienia pt. ―Krakowiacy i Górale‖. Sztuka została przeniesiona do obecnych czasów. Nowoczesna 

muzyka, scenografia i kostiumy dopełniły całości. Można było usłyszeć w niej bardzo różnorodne gatunki 

muzyczne, choćby folklor góralski, który przeniósł nas na Podhale, gdzie górale wiedli skromne życie 

wypasając owce. Bogaci mieszczanie z Krakowa bardzo gnębili ich przeróżnymi podatkami, które na nich 

zsyłał panujący wówczas król. Młoda młynarka, która wyszła za mąż za bogatego i starszego od siebie męża 

tylko dla pieniędzy uganiała się za młodymi chłopakami, bo nie kochała tak naprawdę swojego męża. Jej 

pragnieniem było, by córka też poślubiła starszego bogatego mieszczanina Bryndala. Młoda młynarzówna 

bardzo kochała biednego i pięknego górala Stasia. Rodzice nie chcieli nawet słyszeć o decyzji córki i 

zabraniali się z nim spotykać. Bryndal będąc bogatym Krakusem mógł zapewnić jej dostatnie życie. Próby 

przymusu do ślubu były powodem do waśni między rodami, co prowadziło do ludzkich tragedii. Na Podhale 

powraca młody student, który słysząc odbywające się wesele w karczmie postanawia na nie wprosić się. 

Gdy Staś wyszedł zaczerpnąć świeżego powietrza zbliżył się do niego nieproszony gość i zapytał dlaczego 

jest taki smutny i czyje to wesele. Staś opowiedział mu swoją smutną historię, że nie może poślubić tej, 

którą go kocha. Rodzice chcą ją wydać za starszego i bogatego Bryndala z Krakowa, którego ona nie kocha. 

Staś zaprosił do środka studenta, który próbował odwieść od złej decyzji rodziców młodej młynarzówny. 

Nie udało mu się wówczas ich od niej odwieść  a kłótnie między rodami trwały nadal. Student bardzo 

pragnął połączyć ze sobą zakochanych i ukrócić te spory. Wpadł na pomysł by niezgodnych i złośliwych 

Krakusów pogodzić z biednymi Góralami na zawsze. Użył do tego nie lada fortelu. Zwołał zwaśnione rody i 

postraszył ich elektrycznym pastuchem pokazując jaką mocą włada. Wystraszeni ludzie widząc co, się 

dzieje postanowili się pogodzić. Rodzice młodej młynarzówny zgodzili się na ślub córki z ukochanym 

Stasiem. Sztuka ta, to bardzo ciekawa opowieść zawierająca w sobie elementy historyczne. Jest 

ostrzeżeniem dla wszystkich, że kłótnie do niczego dobrego nie prowadzą.  Krakowiakiem i Góralem może 

być każdy z nas. Tylko dobro, miłość, zgoda, szacunek dla drugiego człowieka mogą być drogą do pokoju . 

Każdy z nas powinien obejrzeć tę sztukę, by dowiedzieć się, jak jest interpretowana w tych czasach, w 

których przyszło nam żyć. 

Autor: Mirosława Penczyńśka 



 
 

 

„Bal Z Mikołajami 2017” 

W sobotę 2 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów odbył się Bal z 

Mikołajami dla podopiecznych Stowarzyszenia i młodszych dzieci objętych opieką OPS-u. Jest to właściwie 

jedyna impreza, w trakcie której możemy wspólnie bawić się z naszymi kolegami i koleżankami, których na 

co dzień nie spotykamy. Przewodnicząca stowarzyszenia Pani Barbara Kucharska powitała zebranych gości, 

następnie głos zabrał Wicestarosta Zygmunt Jeżewski dziękując za działania Stowarzyszenia dla dzieci i 

osób z niepełnosprawnościami. Zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej, w podziękowaniu za pomoc, która 

płynie od Władz Gminy i Powiatu, Darczyńców i wolontariuszy do osób niepełnosprawnych zaprezentował 

program artystyczny. Zaśpiewał piosenki ―Królowie świata‖, ‗T‘ amo‖ a Agata Kiejdrowska brajlem 

przeczytała wiersz o przyjaźni. Nasi goście wspomnieli o 25 Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych, 

który miał miejsce 3 grudnia. Trzeba powiedzieć, że nie zapomniała o nas także w tym roku znana artystka 

mająca ogromne i wspaniałe serce, P. Halina Benedyk, która rozpoczęła  swoim występem  „Bal z 

Mikołajami‖. Po występie Pani Haliny zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników balu, 

które wykonał Pan Marek Błachnio. Oprawą muzyczną i rozgrzaniem wszystkich zebranych do skocznej 

zabawy zajmował się Pan Robert Olszewski i jego zespół „Music Max‖. Przez cały wieczór grano najlepsze 

polskie i zagraniczne przeboje bawiąc wszystkich uczestników balu. Firma ―Blum‖ jak co roku zrobiła nam 

ogromny prezent, obietnicę wyremontowania kuchni w naszym warsztacie terapii, za co serdecznie 

dziękujemy. W tym roku tradycja również została podtrzymana i na zakończenie balu podopieczni 

Stowarzyszenia otrzymali paczki ze słodyczami. W imieniu uczestników zabawy serdecznie dziękuję 

Wszystkim Kochającym Ludziom, które pomogły zorganizować „Bal z Mikołajami‖ i sprawili, że mogliśmy 

przeżyć dzień pełen radości. 

Dziękujemy Darczyńcom Balu‖ 

 Władzom Gminy i Powiatu 

 Firmie ―BLUM‖ 

 P. Wandzie Konys 

 P. Małgorzacie Nowak 

 P. Krystynie Wróbel 

 Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 

 Wolontariuszom ze szkoły w Zalasewie i ich opiekunom 

 Gościom 

 Zarządowi Stowarzyszenia 

Autor: Michał Ogoniak 



 

  

 

 

Wyjazd do Kina “Listy do M3” 

Każde spotkanie z kulturą, wyjazd do kina, teatru jest dla nas ciekawym przeżyciem. Dla osób 

niewidomych, bardzo dużym ułatwieniem w oglądaniu filmu, czy teatru jest audio- deskrypcja. Polega ona 

na tym, że idzie osoba niewidząca do kina, siada wygodnie w fotelu i dostaje słuchawki na uszy a lektor 

mówi wszystko, co się dzieje na ekranie. Jednak nie we wszystkich kinach są takie udogodnienia.  28 

listopada wybraliśmy się do kina ―Kinepolis‖ w Poznaniu na komedię pt. "Listy do M3". Ten film od 

samego początku wywołał na naszych twarzach uśmiech. Film opowiada o świętach Bożego Narodzenia, w 

którym przeważa okres radości, przyjaźni oraz wybaczania sobie wszelkich win. Ponadto można zobaczyć 

wiele wątków: miłość, przyjaźń, życzliwość, serdeczność, zrozumienie. W czasie filmu mogliśmy wypić 

kawę i posmakować różnych smakołyków. Film był ładny i wesoły. Gdy pojawi się czwarta część, to na 

pewno też pojedziemy do kina. 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 
 

 

„Ósmy kontynent- Madagaskar” 

Listopadowe spotkanie w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu to wizyta geografa, geologa i podróżnika Pana 

Piotra Kowalczyka, który przedstawił zebranym Ósmy kontynent świata. 

Z naszym stowarzyszeniem opowiadań podróżnika z zaciekawieniem słuchali uczniowie szkoły dla 

niesłyszących z Poznania. Madagaskar to trzecia największa wyspa świata jakby osobny kontynent. Wyspa, 

gdzie nigdy nie ma zimy jest trzy razy większa od Polski a przelot z naszego kraju na nią wynosi 12 godzin. 

Madagaskar to jedyne miejsce w Afryce, gdzie są uprawiane pola ryżowe. Gdy udamy się na sawannę 

ujrzymy tam już inny klimat i słynną tylko na Madagaskarze aleję baobabów. To drzewo może osiągnąć do 

100 metrów wysokości. Pierwszy raz usłyszeliśmy o Malgaszu, okazało się, że jest to mieszkaniec 

Madagaskaru, inaczej –Azjata, który dotarł na wyspę ok 1000 lat temu.  Symbolem Madagaskaru jest 

kameleon, który zdaniem mieszkańców przynosi pecha a jest ich tam 96 gatunków. Lemur, to kolejny 

symbol tajemniczej wyspy. Najsłynniejszą rośliną w madagaskarskiej dżungli jest wakuna, czyli mango lub 

smoczy owoc. Pan Piotr podczas prelekcji chętnie odpowiadał również na nasze pytania, dowiedzieliśmy 

się, że: stolicą Madagaskaru jest Antananarywa, językiem urzędowym jest język francuski, waluta to ariary. 

Na wyspie jest wiele polskich misjonarzy. Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Kowalczykowi za przekazanie 

swojej wiedzy z pobytu w tym kraju. 

Autor: Michał Ogoniak 



 
 

 

"Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą" 

Jesień, to pora roku, która sprzyja refleksji nad swoim życiem oraz wspomina się swoich bliskich i 

zmarłych. Pierwszego listopada, obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Z tej okazji, po raz kolejny 

zostaliśmy zaproszeni do Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Mieliśmy okazję wysłuchać fragmentu 

dramatu "Dziadów", Adama Mickiewicza, historii ludzi zmarłych, którzy żyli w epoce romantyzmu. 

Poznaliśmy również obrzędy i zwyczaje panujące w różnych okresach. Po zapoznaniu się z historią i 

literaturą oraz obrzędami związanymi ze Świętem Zmarłych, uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. 

Wspominaliśmy również bliskich zmarłych ze Stowarzyszenia. Nasi bliscy zmarli przyjaciele, koledzy i 

koleżanki są wśród nas i dobrze by było, żebyśmy o nich pamiętali przez cały rok. Jesteśmy im wdzięczni za 

to, co dokonali w życiu. Dzień Wszystkich Świętych, to  bardzo trudny temat, wymagający refleksji nad 

własnym życiem a to robimy niechętnie.  Wspomnienia naszych bliskich zmarłych budzą w nas rozżalenie i 

łzy. Jednak według Kościoła Katolickiego, powinno być radosne a tak nie jest. Bardzo często w swoim 

życiu, wspominam bliskie mojemu sercu osoby zmarłe z mojej rodziny i nie tylko. Lubię odwiedzać 

cmentarze, odmówić modlitwę za zmarłych i zapalić znicz. Jestem przekonana, żę zmarli nad nami czuwają 

wstawiając się za nami u Boga. Nasze życie jest pielgrzymką po tej ziemi. Każdy z nas, ma do spełnienia 

jakąś misję. Buntujemy się, gdy spotykają nas przykre sytuacje. nie potrafimy cieszyć się małą radością. 

Myślimy, że cały świat do nas należy. To nieprawda. Wszyscy umrzemy i tam kiedyś się spotkamy. Trzeba 

się cieszyć każdą chwilą życia. Potrafić dostrzegać potrzeby innych a wtedy nasze życie będzie piękniejsze i 

spotka nas szczęście. 

Autor: Agata Kiejdrowska 

  

 

 

ZAPROSZENIE NA BAL Z MIKOŁAJAMI 



 

 

 

"Złoty Słowik 2017" 

Złoty słowik, to cykliczna impreza wokalna, odbywająca się w Konarzewie od 13 lat. Przyjeżdżają 

indywidualni soliści oraz zespoły z różnych stowarzyszeń i warsztatów aby zaprezentować swoje talenty 

wokalne. Impreza ta daje nam wiele radości. Jest dla nas szansą do pokazania się na scenie i zdobycia 

kolejnych doświadczeń. Pomysłodawcą tego przeglądu muzycznego, jak co roku jest WTZ w Konarzewie, 

który zorganizował tę uroczystość w pięknej sali Ośrodka Kultury. Każdy z uczestników otrzymał piękną 

ceramiczną statuetkę przypominającą słowika oraz pamiątkowego pluszowego misia.  Ponadto, najlepsi 

stanęli na podium i zostali nagrodzeni cennymi nagrodami. Bardzo się cieszymy z możliwości wzięcia 

udziału w tak ciekawej imprezie i serdecznie dziękujemy Organizatorom. 



  

Autor: Mirosława Penczyńska 

 
 

 

“Dwa dni z magią w fotografii” 

W dniach od 28 do 30 października uczestniczyliśmy już kolejny raz w projekcie o nazwie ‖5 Zmysłów‖. 

Tym razem poznaliśmy jak trudnym i ciekawym zawodem jest praca fotografa. Warsztaty dwudniowe 

przeprowadził Pan Michał Sita, z którym spotkaliśmy się wcześniej na warsztatach o podobnej tematyce. 

Dzięki tym spotkaniom poszerzyliśmy swoją wiedzę w tajniki robienia zdjęć rodzinnych.  Mogliśmy także 

za sprawą fotografii przywiezionych przez Pana Michała przenieść się w lata 20 i 30 poprzedniego wieku na 

tereny Niemiec i Ukrainy. Pierwszego dnia mogliśmy poznać świat czarno-białych zdjęć z tamtych lat i 

przez chwilę stać się damą, panem na włościach, czy żołnierzem siedzącym w siodle na koniu. Wszystko, to 

za sprawą wycinania postaci i wklejanie własnych twarzy. W drugim dniu warsztatów  rzeczywiście tak się 

stało, bo za sprawą  fotomontażu nasze postacie  znalazły się w sytuacji wybranej przez siebie z danego 

zdjęcia. Dzięki temu dowiedzieliśmy się jak byśmy wyglądali przed stu laty a zarazem poznaliśmy tajniki 

obróbki zdjęć. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym projekcie. Warsztat fotograficzny 

odkrył nasze pragnienia, marzenia w poznawaniu świata. 

Autor: Michał Ogoniak 



 

 

Pokaz sprzętu do aktywnej rehabilitacji. 

27 Października (piątek) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 na Osiedlu Kościuszkowców 

odbędzie się pokaz sprzętu do aktywnej rehabilitacji. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły. 

Zapraszamy 

 

 

Spotkanie Edukacyjne w Dzień Edukacji Narodowej 

Według powszechnych przekonań piątek 13-tego jest pechowy. Jednak wbrew przesądom ten 

październikowy dzień, w tym roku wcale taki nie był.  Dla kadry i uczestników naszego warsztatu, to czas 

przebiegający pod znakiem nauki. Punktualnie o godzinie 10:00, zebraliśmy się w jednej z sal naszego 

ośrodka aby uczestniczyć w spotkaniu edukacyjnym na temat ekonomii społecznej realizowanego w ramach 

projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej‖ zorganizowane przez Wielkopolską Radę 

Koordynacyjną i Związek Organizacji Pozarządowych. Spotkanie w formie zabawy prowadziły przemiłe 

panie Iwona i  Aneta. Po powitaniu i wzajemnym zapoznaniu mieliśmy przed sobą do zrealizowania trzy 

zadania. Zadania postawione przed nami miały na celu większe scalenie grupy, lepszą współpracę i 

pokazanie, że można pracować z poszanowaniem zdania innych osób i że pochwały zwiększają motywację 

do pracy. Dziękujemy Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej i Związkowi Organizacji Pozarządowych za 

poświęcony czas i przypomnienie w praktyczny sposób wielu przydatnych informacji. W godzinach 

południowych w przeddzień Święta Edukacji Narodowej postanowiliśmy podziękować naszym Terapeutom 

za wysiłek wkładany w ciągu roku, byśmy w warsztacie czuli się jak u siebie w domu. Wyraziliśmy również 

wdzięczność, że są naszymi nauczycielami. Na wstępie pani Kierownik podziękowała Instruktorom za 

współpracę i pomoc, dzięki której możemy pogłębiać nasze pasje w różnych dziedzinach. Po tych słowach 

zaczęliśmy popisy wokalno- recytatorskie. W krótkim programie artystycznym, który zaprezentowaliśmy 

znalazły się piosenki ―Nie jesteś sama‖ z dedykacją dla pani Kierownik naszego warsztatu Barbary 

Kucharskiej czy też piosenka „Zdumienie‖. Przedstawiliśmy też prace literackie przygotowane na 

powiatowy konkurs „Zlot Talentów‖, które wyrażały nasze opinie o tym, co nam daje pobyt w warsztacie. 

Na końcu było odśpiewane gromkie „Sto Lat‖ oraz słodki poczęstunek. Jeszcze raz Wszystkim naszym 

Nauczycielom, Terapeutom składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta. 

Autor: Michał Ogoniak, Agata Rybicka 



 

  

 

 

Odkrywanie świata w Deli Parku 

Wszyscy lubimy wycieczki i podróże, które prowadzą nas do odkrywania nowych tajemnic Świata. Sprawia 

nam, to ogromną radość przebywania wśród otaczającej nas przyrody. W czwartek 5 października, mimo 

deszczowej pogody uczestniczyliśmy  w wycieczce do "Deli Parku". Wycieczkę zorganizował nasz 

wieloletni darczyńca Pan Ireneusz Szpot przy współpracy ―Stowarzyszenia Partnerów General Motors‖, 

którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Deli Park jest ciekawą atrakcją dla dzieci i dorosłych. Są tam 

miniaturowe figury przedstawiające postacie z bajek oraz budynki, które wyróżniają się w różnych 

regionach Świata warte zobaczenia. Dużą atrakcją są interesujące bajkowe postacie, egzotyczne zwierzęta, 

rośliny oraz zabawy edukacyjno- multimedialne. Warunki atmosferyczne w tym dniu nie sprzyjały dobremu 

nastrojowi i długim spacerom ale dla nas był, to dzień pełen przeżyć. Ciekawą atrakcją była również 

wystawa dyni, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Nasze oczy, nie mogły 

się nacieszyć widokiem słynnego "korbolapu" przedstawiającego krokodyla, lub traktor. Cieszy nas to, że 

mamy wokół siebie życzliwych, troskliwych ludzi, którzy wprowadzają w nasze życie dużo radości i 

możliwości poznawania ciekawych miejsc. 

Autor: Agata Kiejdrowska 



 

 
  

 

 

"Dożynkowy czas" 

W czwartek 28 września w ramach cyklu spotkań zawitaliśmy do Biblioteki Miejskiej w Swarzędzu na 

ciekawe spotkanie o dożynkach. Mogliśmy obejrzeć ciekawe prezentacje ukazujące jak wyglądały w 

dawnych czasach dożynki na wsiach. W tym ważnym dniu wszyscy ubierali się w odświętne stroje, 

dekorowano domy, wykonywano różne rzeźby, najczęściej słomiane dotyczące zbiorów i życia na wsi. 

Ponadto były przygotowywane na ten dzień specjalne ludowe przyśpiewki a w kościołach odprawiano msze 

dziękczynne. Dożynki były podziękowaniem za plony zebrane z pól i sadów. Są one coroczną okazją do 

wspólnej zabawy i spotkań. Mogliśmy dowiedzieć się także o tym jak takie zabawy przebiegały i porównać 

je z tymi dzisiejszymi czasami. Dla nas dzień spędzony w bibliotece był okazją do wspomnień z dzieciństwa 

i możliwością poznania wielu ciekawych zwyczajów z wiejskich terenów. Bardzo serdecznie dziękujemy, 

cieszymy się, że mogliśmy być na tym spotkaniu i tak wiele się dowiedzieć o tradycjach wsi. 

Autor: Mirosława Penczyńska 



 

 

 

Wernisaż prac malarskich powstałych w ramach projektu 

Życie trzeba brać pełnymi garściami. Korzystać z niego, jak najwięcej ile się tylko da. Nie trzeba patrzeć na 

wiek, ani na życiowe przypadłości, jakie nam dokuczają. Mieliśmy tego dowód 25 września. W 

poniedziałek na dworze była deszczowa aura, jednak wśród nas panowała bardzo radosna atmosfera. Na 

zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu uczestniczyliśmy w wystawie prac malarskich, 

wykonanych przez seniorów Młodych Duchem ze Swarzędza. Był to wernisaż zatytułowany bardzo pięknie: 

"Natchnieni Twórczo Wiatrem i Słońcem". Obrazy przedstawiały różne pejzaże i przyrodę. To bardzo 

pięknie, że osoby starsze, biorą pędzel do ręki i malują nie zważając na ograniczenia zdrowotne i wiekowe. 

Piszą również wiersze i piosenki, mogliśmy tego wysłuchać i również zaprezentować kilka utworów, przy 

których się świetnie bawiliśmy. Cieszmy się życiem i czerpmy z niego pełnymi garściami. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 



  

 

  

 

 

XIII ANIELSKIE ŚPIEWOGRANIE 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za świętego  Jana Pawła II 

Z tej okazji został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka w Swarzędzu i Parafię Matki Bożej Miłosierdzia ―XIII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej 

Osób Niepełnosprawnych‖.  Patronat nad nim objął Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. Zaproszenie 

przyjęło wielu naszych przyjaciół między innymi: 

Pani Urszula Jankowiak oraz Państwo Wanda i Michał Marzec wykonali na rozpoczęcie spotkania utwór 

Ave Maryja. Następnie ks. Proboszcz Dariusz Salski poprowadził modlitwę do Anioła Stróża,  po czym nasz 

Warsztat wykonał hymn przeglądu piosenkę ―Aniele, Aniele‖. 

Gdy umilkły ostatnie takty hymnu, cały kościół wraz z Panią Haliną Benedyk odśpiewał ukochaną pieśń 

oazową Papieża Polaka ―Barkę‖   

W konkursie wzięło udział 11 zespołów: 

 Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością  Intelektualną i ruchową „Klaudynka‖ z 

Kórnika 

 Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Razem‖ Kostrzyn, Drzązgowo WTZ 

 Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu- dzieci z niepełnosprawnościami 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk‖      Konarzewo 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Konarzewie i w Otuszu 



 Warsztat Terapii Zajęciowej z Baranowa 

 Adam Potocki- solista ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy z Puszczykowa 

 „Sokoły‖ ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym z Poznania 

 Stowarzyszenie z Murowanej Gośliny 

 Warsztat Terapii Zajęciowej z Otusza 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących 

„Ognik‖ z Poznania 

 Warsztat Terapii Zajęciowej-  Swarzędz   

W kościele panowała radosna atmosfera, każdy wychwalał Pana Boga swoim śpiewem tak jak potrafił 

najlepiej. Po wzruszających występach artystycznych, nadszedł szczególnie piękny moment: dzięki pomocy 

wolontariuszy, każdy z nas otrzymał balonik wypełniony helem. Na znak bliskości z naszym kochanym 

Papieżem Janem Pawłem II wspólnie wypuściliśmy je do nieba, by oddać mu hołd. Gdy balony wzniosły się 

do nieba, chwyciliśmy się za ręce, by zaśpiewać hymn Stowarzyszenia „Jaka siła‖ i udaliśmy się na 

poczęstunek. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy pomagali w przygotowaniu a w 

szczególności dziękujemy Władzom Gminy i Powiatu za wsparcie finansowe, Panu Tomaszowi 

Paczkowskiemu z PFROM-u, Pani Wandzie Konys, Pani Urszuli Mrówka, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 

4 w Swarzędzu, Pani Elżbiecie Krauze, Księdzu Proboszczowi, Gościom, Wolontariuszom, Pracownikom, 

Zarządowi  Stowarzyszenia, Pani Urszuli Jankowiak, Państwu Wandzie i Michałowi Marzec oraz Pani 

Halinie Benedyk. 

Autor: Michał Ogoniak 

 
 

 

Zlot Talentów 



Ludzie niepełnosprawni, zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. Jesteśmy powołani, by zmagać się z 

tymi ograniczeniami wykazując się swoimi zdolnościami. W piątek 15 września, uczestniczyliśmy w piątym 

"Zlocie Talentów‖, który odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Luboniu. Wysłuchaliśmy wspaniałych 

występów wokalnych, teatralnych, obejrzeliśmy prace plastyczne a także teledyski. 

Sala w Luboniu, jest bardzo duża i łatwo się w niej zgubić. Mimo to, pokonujemy te przeszkody i cieszymy 

się, gdy stawia się przed nami różne wyzwania. Wymaga to od nas intensywnej pracy, która potem przynosi 

bardzo dobre efekty. W Zlocie Talentów udało nam zdobyć dwa dyplomy. Pierwszy dla Sandry Paetz za 

zajęcie 3 miejsca w kategorii ―Prezentacje Wokalne" oraz drugi dyplom za zajęcie 3 miejsca w kategorii 

"Teledysk". Cieszymy się bardzo, że są wśród nas ludzie, którzy pomagają nam przezwyciężać nasze 

słabości i wspólnie z nami cieszą się naszymi osiągnięciami. Szkoda tylko, że my nie zawsze tych ludzi 

doceniamy i niechętnie przyjmujemy uwagi kierowane pod naszym adresem, które są dla naszego dobra. 

Uroczystość była bardzo piękna i jednocześnie wzbudziła w nas wiele emocji. Z niecierpliwością 

czekaliśmy na ogłoszenie werdyktu Jury. Wyniki okazały się satysfakcjonujące, chociaż zdajemy sobie 

sprawę, że mogłyby być lepiej i nie wszystkim przypadło to do gustu. Cieszyliśmy i bawiliśmy się wspólnie 

z naszymi gośćmi i sponsorami przy dźwiękach zespołu muzycznego ―Karlins‖ ze Śremu. Po konkursowych 

zmaganiach, udaliśmy się na poczęstunek. 

Autor: Agata Kiejdrowska 

 
 

 

Wyjazd do Lisówek 

13 września udaliśmy się do Lisówek, gdzie powiat poznański zorganizował XV już edycję Festynu 

Integracyjnego „Barierom Stop‖ o Puchar Starosty Poznańskiego. W imprezie wzięło udział 35 drużyn, 

razem ponad 300 uczestników. W tym roku hasłem przewodnim było: „Poznajemy świat – Stany 

Zjednoczone‖. Mogliśmy zobaczyć zatem występ Elvisa Presleya, pokaz tańca rock and roll i hip-hop oraz 

wziąć udział w konkurencjach związanych z tym krajem (rzut podkową, wypychanie indyka, amerykańskie 

rytmy, quiz wiedzy o USA). 

Autor: Łukasz Czajka, Darek Piętka 



 
 

 

“Lata 70-te w Stowarzyszeniu Pawełek w Owińskach” 

Lata 70- te  w ―Peerelu‖, to czas 

dokąd WTZ-et Pawełek zaprosił nas , 

by ciekawie spędzić tam czas. 

Gdy słońce tego dnia mocno grzało, 

to się szybko okazało, 

że trzynasta ta impreza 

wcale pecha nie przyniosła 

ale w  nasze serca radość wniosła. 

Konkurencji nie było mało 

a  więcej by się chciało.   

Maluchem się podróżowało 

i cały świat się zwiedzało. 

Pranie do pralki Frani się ładowało 

proszek ―Ixi‖ się wsypywało 

i wyżymaczką się wykręcało. 

Nasza drużyna na podium stanęła 

i trzecie miejsce zgarnęła.   



Drużyny się zjechały 

i lata siedemdziesiąte wspólnie wspominały. 

Czasem śmiechem wybuchały 

i nieśmiało w tańcu podrygiwały. 

A my ślicznie dziękujemy za tę sobotę dziewiątego września 

gdy słońce na niebie jeszcze grzało, to nam tej imprezy było za mało. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

 
 

 

Kraków- wycieczka 

W słoneczny poniedziałek 4 września zawitaliśmy na kilka dni do przepięknego królewskiego miasta jakim 

jest Kraków. Kraków był dawną stolicą Polski, spoczywają w nim dawni władcy i królowie. Obecna 

metropolia przepełniona jest pięknymi zabytkami, które mogliśmy zwiedzić, spacerując z zaciekawieniem 

po rynku, gdzie w Bazylice Mariackiej Wit Stwosz wykonał swoje największe i najpiękniejsze dzieło ołtarz 

drewniany. Sukiennice, to miejsce, w którym kiedyś sprzedawali sukno. Obejrzeliśmy również Barbakan, 

który jest fragmentem dawnych murów obronnych. Zobaczyliśmy Bramę Floriańską, którą przeszliśmy- 

nazwa ta wzięła się od św. Floriana patrona strażaków i miasta Krakowa. Byliśmy przy „Oknie Papieskim‖ 

przy ulicy Franciszkańskiej. W deszczowy wtorek zobaczyliśmy dawną dzielnicę Żydowską, gdzie co roku 

na ulicy Szerokiej odbywa się festiwal kultury i muzyki żydowskiej, dzięki któremu, można usłyszeć dawno 

zapomniany język jidysz, są tam synagogi jak i interesujące domy, w których zamieszkuje mniejszość 

żydowska. Zobaczyliśmy też piękny zabytkowy kościół Bożego Ciała. Wawel to najpiękniejszy zamek, w 

którym zamieszkiwali królowie a w ich komnatach znajdują się ręcznie tkane arrasy i gobeliny 

przedstawiające sceny z biblii.  Byliśmy w katedrze na Wawelu, gdzie podziwialiśmy obrazy, rzeźby. 

Uczciliśmy pamięć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Zawitaliśmy również do 

Niepołomic, miejsca dawnych polowań królewskich w tamtejszej puszczy. To w tym mieście stoi myśliwski 

zamek będący miniaturą Wawelu. Jest w nim ciekawa kolekcja dzikich zwierząt żyjących kiedyś w puszczy, 

były również zwierzęta z wielu stron świata. Podziwialiśmy interesującą wystawę obrazów i portretów. 

Niewielkie miasteczko ma też wspaniały kościół parafialny, malowniczy ryneczek z barwnymi kamienicami 



i fontanną. Odwiedziliśmy Tyniec, w którym zwiedziliśmy klasztor i kościół. Gospodarzami tego miejsca są 

ojcowie Benedyktyni. Można było nabyć tam wyroby wytwarzane przez zakonników. Podczas wycieczki 

mieszkaliśmy w hotelu Azalia niedaleko Krakowa. Bardzo się cieszymy z możliwości zwiedzenia i poznania 

tylu pięknych miejsc przepełnionych historią naszej Ojczyzny. Dziękujemy Panu Wojewodzie za 

dofinansowanie wycieczki dzięki której mogliśmy odkryć miejsca tak nam bliskie, znane z legend i historii. 

Wycieczka do Krakowa sprawiła wiele radości a chwile z tej wyprawy pozostaną na zawsze w naszych 

sercach i będziemy je długo wspominać w jesienne i zimowe dni.        

Autor: Mirosława Penczyńska (uczestniczka wycieczki) 

 

“Dostarczyciele Roboczogodzin” VWP RUN 2017 

1 września w naszym warsztacie zaświeciło słońce za sprawą grupy pracowników Firmy Volkswagen. Nasi 

Goście w tym dniu przybyli do nas z prezentem w postaci czeku o wysokości 2000 zł. Kwota była efektem 

finałowym akcji ―Dostarczyciele roboczogodzin‖ na imprezie sportowej ―VWP RUN 2017‖. W ramach 

podziękowań przedstawiliśmy krótki program artystyczny i wręczyliśmy darczyńcom upominki - nasze 

prace z drewna i ceramiki. Dziękujemy za wsparcie finansowe, które będzie wykorzystane na naszą 

rehabilitację. 

  

Autor: Michał Ogoniak - uczestnik WTZ 



 
 

 

Aktywny wypoczynek nad Bałtykiem 

W sierpniowy ciepły poranek tego roku podopieczni z naszego stowarzyszenia i osoby towarzyszące 

wyruszyły w podróż do malowniczej nadmorskiej miejscowości– Darłówko. Wszyscy uczestnicy aktywnie 

spędzali czas, ―naładowali akumulatory‖ i pracowali nad formą fizyczną korzystając z klimatu morskiego i 

zabiegów. W odnowionym ośrodku rehabilitacyjnym „Piramida‖ do dyspozycji wszystkich gości był: basen, 

ścianka wspinaczkowa, siłownia, oraz dla młodszych klub dziecka i plac zabaw. Po dotarciu na miejsce 

mogliśmy odpocząć i rozkoszować się promieniami letniego słońca. Następnego wieczoru przy 

przygotowanym dla naszej grupy grillu i muzyce zajadaliśmy pyszne kiełbaski. W niedzielę odbyły się 

wizyty lekarskie, po których zaczęliśmy zabiegi poprawiające nasze zdrowie. Natomiast wieczorem 

mogliśmy się wyszaleć na parkiecie przy klubowo– dyskotekowych hitach. Kolejne dwa wieczory, po 

dniach wypełnionych plażowaniem i codziennymi zabiegami mieliśmy okazję popląsać przy muzyce w 

wykonaniu braci Jończyk. Kilka razy w tygodniu, dla chętnych za drobną opłatą odbywały się wycieczki, 

można było przepłynąć do Darłowa tramwajem wodnym, zwiedzić Jarosławiec i ―Zagrodę śledzia‖, 

Dobrzycę, Hortulus, Słowiański Park Wodny oraz Dolinę Charlotty. Mieliśmy również okazję przeżyć rejs 

statkiem. Dziękujemy Dyrekcji i Kadrze ośrodka za gościnę, miłą atmosferę oraz fachową opiekę podczas 

naszego pobytu dzięki, któremu mogliśmy zregenerować siły. Dziękujemy Władzom Gminy Swarzędz i 

Powiatu Poznańskiego za wsparcie finansowe wyjazdu zdrowotno-wypoczynkowego nad morze a naszemu 

stowarzyszeniu za zorganizowanie tego fantastycznego wyjazdu. 

Autor: Agata Rybicka, Mateusz Nowak 



 
 

 

XIII Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych "Anielskie Śpiewogranie" 

 

 

 





 

 

 

"XVI Powiatowe Igrzyska Osób Sprawnych Inaczej”. 

W sobotę, rozpoczął się sezon wakacyjny a wraz z nim "XVI Powiatowe Igrzyska Osób Sprawnych 

Inaczej‖. Zmagania sportowe odbyły się na odnowionym boisku "Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. 

Przybyło bardzo dużo zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, z powiatu poznańskiego oraz Goście i Sponsorzy, 

bez których nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Otwarcia Olimpiady, dokonał Pan Starosta Jan 

Grabkowski i Pan Marian Szkudlarek- Burmistrz Swarzędza. Po prezentacji drużyn zapalono znicz 

olimpijski, złożyliśmy przysięgę  a Orkiestra Dęta zagrała hymn olimpijski. Ochotnicza Straż Pożarna ze 

Swarzędza zaprezentowała techniki udzielania pierwszej pomocy oraz swój sprzęt. Dzięki terapeutom, 

organizatorom i wolontariuszom bawiliśmy się świetnie. Na naszych twarzach gościł uśmiech i radość z 

zaliczonych dyscyplin sportowych. Braliśmy udział w  konkurencjach drużynowych i indywidualnych 



między innymi takich jak: nordic walking, bieg na 60 metrów, rzut piłką lekarską, trójskok, wioślarz, tor 

przeszkód, jazda na rowerze, rzuty do celu, slalom hokejowy, ćwiczenia manualne, kręgle, rzut piłką do 

kosza, bieg w workach, bocce. W czasie igrzysk, wykazaliśmy się również swoimi zdolnościami 

manualnymi. Naszą olimpiadę, uświetniło jak co roku, Strzeleckie Bractwo Kurkowe oraz pracownicy i 

wolontariusze Firmy „Blum‖. Mogliśmy zobaczyć również taniec, w wykonaniu naszych kolegów i 

koleżanek pod kierunkiem terapeutki Pani Sandry. Cały ten piękny dzień, dostarczył nam ogrom radosnych 

przeżyć a także wspaniałych nagród w postaci medali, pucharów, dyplomów, „blumoszytów‖. Dziękujemy 

wszystkim, ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do organizacji tak wspaniałego dnia. Po raz kolejny 

mogliśmy pokazać, że niepełnosprawność jest do pokonania, mimo życiowych trudności i że, warto 

próbować. Dziękujemy darczyńcom: Władzom samorządowym powiatu i gminy, Firmie „Blum‖, 

Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji, Strzeleckiemu Bractwu Kurkowemu, Swarzędzkiej Orkiestrze 

Dętej, Straży Pożarnej ze Swarzędza, Fundacji „Ekos‖, Gimnazjum nr 3, p. Barbarze Antoniewicz, p. 

Wandzie Konys, Kadrze WTZ, Wolontariuszom, Rodzicom,  

Agata Kiejdrowska, Michał Ogoniak 

 

 

 

35 wiosen Misia Uszatka” 

Pod koniec czerwca zostaliśmy zaproszeni przez naszych długoletnich przyjaciół do Przedszkola „ Miś 

Uszatek‖ na krótki program artystyczny. Dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami pragnęły pokazać program, 

który zaprezentowały wcześniej na jubileuszu 35- lecia tej bajkowej placówki. Mogliśmy posłuchać 

popisów wokalnych oraz zobaczyć niezwykłe układy choreograficzne z różnych regionów Polski. Jesteśmy 

pod dużym wrażeniem umiejętności i talentów naszych małych przyjaciół. Przedszkolaki w niespełna 

miesiąc zdołały z pomocą swoich opiekunów przygotować to fantastyczne widowisko. Gdy ucichły ostatnie 

takty muzyki gospodarze obdarowali nas własnoręcznie wykonanymi prezentami w postaci kolorowych 

motyli. Pragniemy podziękować Wam Kochane Przedszkole za przyjaźń i życzyć kolejnych jubileuszy. 

 Michał Ogoniak, Agata Rybicka 



 

czytaj więcej 

 

 

"Kolorowe Lato" Drzązgowo 

 Do Drzązgowa dziewięć drużyn się zjechało 

kolorowe lato przywitać zachciało. 

Tam zabawa była przednia, 

bo się w śmieszne stroje przebierali i upału oczekiwali. 

Z tego śmiech był niemały, 

bo się drużyny takiego przebiegu nie spodziewały. 

A nasz Darek za pirata przebrany 

poszukiwał pięknej damy. 

Ten nasz Pirat ze Swarzędza, 

złą pogodę nam wypędzał. 

http://www.spdst.org.pl/index.php?art=301


Słonko świeciło, 

a nam wszystkim było miło. 

Muzyka pięknie przygrywała 

i do ćwiczeń zachęcała. 

Bryczka chętnych woziła, 

i ogólnie zabawa cudnie się toczyła. 

Czasu było mało, bo to całe towarzystwo 

z pięknymi nagrodami do domu wracało. 

Pośpiewać też się dało, 

by uśmiechu nie brakowało. 

Mówi to Wesoła gromada, 

która chętnie na wszystkie imprezy wpada 

I w gazetkach o wszystkim opowiada. 

  

Autor Mirosława Penczyńska 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


