
WARSZTACIK 
 ANIELSKA PRZYSTAŃ 

KTO NAM JEDEN PROCENT PODARUJE  
TEN SWE SERCE NAM DARUJE 

KRS 0000021128 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Swarzędzu 

Data wydania 15.01.2019 2019 Rok, numer 14 

W tym numerze:  

“Radosne podsumowanie 
roku w WTZ-cie” 

 
“Morza szum ptaków śpiew  

i złota plaża w Darłowie” 
 

“Piknik u Państwa  
Zawadów” 

 
“VI Zlot Talentów  

w Luboniu” 
 

“Świat się śmieje - Lisówki” 
 

“Jesienne zabawy w wiosce 
indiańskiej w Józefowie”  

 
"Spotkanie z Piosenką  

religijną osób niepełnospraw-
nych Anielskie Śpiewogranie" 

 
"Jesienne Wędrowanie" 

 
"Podróż do Turcji" 

 
"Sportowe zmagania  

w Bocci" 
 

“Mali aktorzy” 
 

"Jesień na Słodko" 
 

“Wyjście do Muzeum  
Swarzędzkiego” 

 
“Bal z Mikołajami 2018” 

 
“Olimpiada radości  

w Ekosie” 
 

“Świąteczne wędrowanie” 
 

“Opowieści Dziadka Mroza” 
 

„Kino Poznania otwarło się 
dla nas” 

 
“Czas dobrej nowiny” 

2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
6 
 
 
7 
 
 
7 
 
8 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
10 
 
11 
 
 
 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  

DZIECI SPECJALNEJ TROSKI  

im. Leszka Grajka w Swarzędzu 

62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 

tel. (+48.61) 651 52 86 

e-mail: spdst@wp.pl 



Str. 2 WARSZTACIK 

Po roku ciężkiej pracy przy-
szedł czas na podsumowanie. 
W ostatni dzień przed naszym 
urlopem postanowiliśmy urzą-
dzić sobie biesiadę na łonie 
natury. Pogoda pokrzyżowała 
nasze plany. Na przekór 
wszystkiemu spędziliśmy miło 
czas zajadając się pysznymi hot
-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  

“Morza szum ptaków śpiew i złota plaża w Darłowie” 

“Radosne podsumowanie roku w WTZ-cie” 

zielenią. Zwiedzając ten uro-
czy zakątek mogliśmy prze-
nieść się w urokliwy świat 
bajek. Mieszkańcami tej prze-
pięknej doliny są między inny-
mi lemury, kangury, zebry czy 
też strusie, znajdują się na 10 
wyspach, które można obser-
wować również z perspekty-
wy łodzi wycieczkowej pływa-
jącej 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 piątkowe-
go poranka, gdy przyszedł czas 
pożegnania z darłowską plażą. 
Bardzo dziękujemy Władzom 
Gminy Swarzędz i Powiatu 
Poznańskiemu za dofinanso-
wanie naszego wyjazdu zdro-
wotno- wypoczynkowego nad 
nasze morze a kadrze Ośrod-
ka “Piramida” za miły pobyt. 
 
Autor: Agata Rybicka  
  

W dniach od 2 do 10 sierpnia 
w radosnych nastrojach wraz 
z opiekunami pojechaliśmy na 
kolejne „spotkanie z Neptu-
nem” do malowniczo położo-
nej nadmorskiej miejscowości 
Darłówko. Celem tej wyprawy 
było nie tylko spędzenie waka-
cyjnych dni, lecz poprawa 
nadwyrężonego zdrowia. Po 
przybyciu na miejsce i zakwa-
terowaniu mieliśmy spotkanie 
z lekarzem, który zapisał od-
powiednie dla nas zabiegi. 
Pogoda była piękna i codzien-
nie mogliśmy korzystać z plaży 
i kąpieli w morzu. Po dniu 
spędzonym na plaży wyruszali-
śmy darłowskimi uliczkami 
buszując po wystawach, sklepi-
kach, ciesząc się z różnych 
atrakcji oferowanych przez 
miasto. W sobotni wieczór 
zajadając pyszne kiełbaski ba-
wiliśmy się w takt najpiękniej-
szych przebojów disco-polo. 
Mogliśmy doznać morskiej 
przygody na statku „Król Eryk 
I”. Byliśmy na ciekawej wy-
cieczce w Dolinie Charlotty, 
to niezwykłe miejsce otoczone 
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łek 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 

6 września gościliśmy w ogro-
dzie u Państwa Zawadów, 
który znajduje się na terenie 
"EuroHotelu".  W ten piękny 
ciepły dzień wspólnie spędzili-
śmy czas spacerując po zielo-
nym, 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 świe-
żym powietrzu a pyszny posi-

“Piknik u Państwa Zawadów” 

“VI Zlot Talentów w Luboniu” 

W kategorii teledysk nasz 
Warsztat był czwarty a w 
kategorii  plastycznej również 
zajęliśmy wysokie drugie miej-
sce za pracę pt. “Zaczarowane 
drewno”. To magiczne drze-
wo zostało wykonane przez 
Agatę Rybicką, Agnieszkę 
Szydłowską oraz Piotra Śliwiń-
skiego. Finał “Zlotu Talentów” 
zakończyła wspólna zabawa 
przy muzyce biesiadnej granej 
przez zespół “Cuda Wianki”. 
  
Autor: Agnieszka Szydłowska 

14 września udaliśmy się do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Luboniu na “VI Przegląd 
Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych- Zlot Talentów 
2018”. Mogliśmy podziwiać 
występy artystyczne w katego-
riach, teatr, teledysk, plastyka 
oraz wokalne występy mu-
zyczne. W kategorii występów 
wokalnych nasza reprezen-
tantka Agnieszka Bagrowska 
za piosenkę “Papierowy księ-
życ” zdobyła czwarte miejsce 
a Sandra Paetz za utwór 
“Zagubiony” drugie miejsce. 
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“Świat się śmieje - Lisówki” 

“Jesienne zabawy w wiosce indiańskiej w Józefowie”  

kompletowanie rekwizytów 
dla cyrkowca, kokon- wiązanie 
wspólne rąk oraz odgadywanie 
tytułów filmów i bajek w kate-
gorii “Ale kino”. Zmagania 
zakończono pysznym posił-
kiem regeneracyjnym, po któ-
rym odebraliśmy nagrody i 
pełni wrażeń wróciliśmy do 
domów. 
Dziękujemy za zaproszenie i 
dobrą zabawę. 
  
Autor: Mirosława Penczyńska 
  

“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 integracyj-
n ą  rozp oc zą ł  kabar e t 
“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, 

oraz jakie panują na miejscu 
zasady. Rozpoczęliśmy zmaga-
nia zręcznościowe od rzutu 
siekierą do celu a następnie 
rzut kapeluszem do celu, ło-
wienie złota, przeciąganie liny, 
dojenie krowy z podziałem na 
drużyny dziewczyn i chłopa-
ków. W ostatniej konkurencji 
nasze panie okazały się mi-
strzyniami. Między konkuren-
cjami mogliśmy podróżować 
starym powozem oraz poczuć 
się jak poszukiwani listem 
gończym. Wszyscy podróżnicy 
wykonali sobie pamiątkowe 

zdjęcie przy wiosce indiań-
skiej, gdzie nadano nam imiona 
indiańskie. Na koniec najod-
ważniejsi mogli ujarzmić byka 
na rodeo. Był to czas na chwi-
lę zabawy i oderwania się od 
codzienności a to przeżyliśmy  
dzięki Panu Ireneuszowi Szpo-
towi i Stowarzyszeniu Polskich 
Dealerów Opla, którzy sfinan-
sowali nam wycieczkę. Bardzo 
dziękujemy i cieszymy się, że 
dopisała nam pogoda. 
 
Autor: Michał Ogoniak 

26 września dzieci ze Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu oraz 
osoby niepełnosprawne z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
ze Swarzędza dwoma autoka-
rami udały się do Józefowa, 
gdzie znajduje się magiczna, 
malownicza wioska indiańska 
na dzikim zachodzie. Po dotar-
ciu do celu udaliśmy się na 
spotkanie z szeryfem, obec-
nym stróżem prawa tego uro-
czego miejsca, który wyjaśnił 
nam atrakcje jakie nas czekają 



Str. 5 2019 Rok, numer 14 

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 śpie-
wem poruszyli głęboko nasze 
serca. Na początku uroczysto-
ści zaśpiewali Pieśń Ave Mary-
ja po której wszyscy byli za-
chwyceni.  
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 Słabowidzą-
cych z Poznania. 
- Szkoła Podstawowa nr 3 ze 
Swarzędza 
- Dom Samopomocy z Pusz-
czykowa 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Murowanej Gośliny 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Otusza 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Baranowa działające przy 
Stowarzyszeniu „ROKTAR. 
- Stowarzyszenie Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej 
„Razem” z Drzązgowa *  
-  S t o w a r z y s z e n i e 
„KLAUDYNKA” z Kórnika 
- Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk”, Warsztat Terapii    
Zajęciowej z Konarzewa 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 
ze Swarzędza. Każdy śpiewają-
cy 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 Śpiewo-
granie” Pani Urszula Mrówka- 
dziękujemy za taką miłą nie-
spodziankę. Każdy zespół 
otrzymał nowoczesny odtwa-
rzacz radiowy CD/USB/MP3, 
pamiątkową statuetkę i dy-
plom. Uroczystość zakończyła 
się wspólnym odśpiewaniem 
pieśni "Abba Ojcze i po wyj-
ściu z Kościoła na znak naszej 
wiary w to, że Jan Paweł II jest 
wśród nas, wznieśliśmy do 
nieba kolorowe balony wypeł-
nione helem. Gdy balony lecia-
ły w górę po słonecznym nie-
bie, my chwyciliśmy się za 
ręce, zrobiliśmy krąg i zaśpie-
waliśmy nasz hymn Stowarzy-
szenia "Jaka siła" i udaliśmy się 
na poczęstunek. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do 
wszystkich, którzy pomagali w 
przygotowaniu a w szczegól-
ności dziękujemy Władzom 
Gminy i Powiatu za wsparcie 
finansowe, Pani Urszuli Mrów-
ka, Dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Swarzędzu, Księ-
dzu Proboszczowi, Pani Mał-
gorzacie Nowak z Cukierni 
“Magdalenka”, Pani Wandzie 
Konys, Gościom, Wolontariu-
szom, Pracownikom, Zarządo-
wi  Stowarzyszenia, Pani Ur-
szuli Jankowiak, Państwu 
Wandzie i Michałowi Marzec.  
 
Do zobaczenia za Rok! 
 
Autor: Agata Kiejdrowska 

29 września, w sobotę, w 
Kościele Matki Bożej Miłosier-
dzia na osiedlu Kościuszkow-
ców w Swarzędzu, odbył się 
“XIV Diecezjalny Przegląd 
Piosenki Religijnej osób Nie-
pełnosprawnych". Patronat 
nad przeglądem objął Ks. Ar-
cybiskup Stanisław Gądecki. 
Przegląd poprowadziła Sylwia-
na 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 może-
my uczestniczyć w takich uro-
czystościach i wspólnie z na-
szymi kolegami i koleżankami 
cieszyć się muzyką i śpiewem.  
Jako organizatorzy przeglądu, 
wspólnie ze wszystkimi, po-
prosiliśmy 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 śpie-
wem i zachęciła uczestników 
przeglądu do indywidualnych i 
zespołowych występów. Śpie-
wane przez wszystkich zebra-
nych piosenki religijne, zachę-
cały do zabawy i okazania 
wdzięczności gościom i spon-
sorom, bez których nasz prze-
gląd nie mógłby się odbyć. 
Nasze talenty i zdolności arty-
styczne oceniali wybrani go-
ście. Byli to między innymi: 
Burmistrz Swarzędza Pan 
Marian Szkudlarek, Pani Barba-
ra Czachura- Przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Urszula Janko-
wiak i Michał Marzec oraz ks 

"Spotkanie z Piosenką religijną osób niepełnosprawnych 
- Anielskie Śpiewogranie 2018". 
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"Jesienne Wędrowanie" 

Łańcuta by zwiedzić tam za-
mek o ciekawej architekturze 
a w nim wspaniałe wnętrza 
przepełnione obrazami i me-
blami z dawnych lat. Byliśmy 
też w powozowni gdzie mogli-
śmy zobaczyć czym jeździli 
mieszkańcy zamku. To jest 
bardzo ciekawe i piękne mia-
sto. W trzecim dniu naszej 
wędrówki trafiliśmy do Ko-
złówki wspaniałego pałacu, 
gdzie poznaliśmy historię rodu 
Zamoyskich, mogliśmy podzi-
wiać przepiękne portrety 
założycieli tego miejsca  poło-
żonego wśród lasów. Spacero-
waliśmy też po rozalium, od-
wiedziliśmy przypałacowy 
kościółek  i tego samego dnia 
ukazał się naszym oczom Kazi-
mierz Dolny nad Wisłą- mia-
sto 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 Kazi-
mierzu 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 ko-
lejne ciekawe miejsca w na-
szym kraju. Dziękujemy Panu 
Wojewodzie, że pomógł nam 
spełnić to marzenie. Pragnie-
my z głębi serca bardzo gorą-
co i serdecznie podziękować 
za ten wspólnie spędzony czas 
na poznawaniu tego co piękne 
i ciekawe. Dzięki turystyce 
jeszcze bardziej się integruje-
my i sprawia nam to wiele 
radości. 
Uczestnicy jesiennego wędro-
wania wraz z rodzicami i opie-
kunami.  
 
Autor: Mirosława Penczyńska  

W dniach 2 do 4 października 
2018 roku odbyła się wyciecz-
ka do Sandomierza 
-przepięknego miasta nad 
Wisłą, w którym już od 10 lat 
jest kręcony  telewizyjny serial 
“Ojciec Mateusz”. Jest tam od 
niedawna muzeum figur wo-
skowych, w którym  postacie 
aktorów są naturalnej wielko-
ści i z każdym rokiem ich ko-
lekcja się powiększa. Przypo-
mniały nam film oglądany w 
każdy czwartek. Sandomierz 
jest jednym z najstarszych w 
Polsce miast położony na sied-
miu wzgórzach, które stano-
wią zakończenie Gór Święto-
krzyskich, zachowano w nim 
średniowieczny układ ulic i 
zabytków. Spacerując po ryn-
ku podziwialiśmy ratusz wraz 
z barwnymi kamienicami  Bra-
mę  Opatowską, Ucho Igielne, 
Bazylikę Katedralną pod we-
zwaniem Narodzenia Naj-
świętszej  Maryi Panny wznie-
sioną w latach 1360-1382r., tą 
gotycką świątynie ufundował 
król Kazimierz Wielki. Miasto 
bardzo nam się podobało. 
Drugiego dnia zawitaliśmy do 

"Podróż do Turcji" 

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 uczestni-
czyć we mszach świętych od-
prawianych w języku polskim. 
Dużym autorytetem dla Tur-
ków był Papież Jan XXIII, któ-
ry był późniejszym Nuncju-
szem Apostolskim w Polsce. 
Obejrzeliśmy również świąty-
nię Opatrzności Bożej, widzie-
liśmy mnóstwo straganów z 
ciuchami, owocami i warzywa-
mi. Bohater naszej podróży, 
przedstawił nam sposób wyci-
skania soków w tym regionie. 
W Stambule są również krę-
cone telewizyjne  seriale- to 

taka ciekawostka dodana ode 
mnie. Cieszymy się, że może-
my uczestniczyć w spotka-
niach z ciekawymi ludźmi, 
którzy zarażają nas swoją pasją 
i dzielą się z nami swoimi 
przeżyciami. 
 
Autor: Agata Kiejdrowska 

 Niektórzy mówią, nie lubię 
poniedziałku, ale dla nas po-
niedziałek, piętnasty paździer-
nika był bogaty w ciekawe 
podróżnicze przeżycia. Na 
zaproszenie Pani Dyrektor z 
Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu za sprawą pana po-
dróżnika, udaliśmy się do Tur-
cji a konkretnie do Stambułu. 
Jest to miasto, w którym prze-
wija się dużo turystów. Pan 
Andrzej przybliżył nam histo-
rię Stambułu, miasta pełnego 
ciekawych zabytków oraz 
historycznych wydarzeń. Do-
wiedzieliśmy się, że w tym 
mieście dokonuje się wiele 
terrorystycznych zamachów, 
które mają wymiar polityczny.  
Obejrzeliśmy slajdy i zapozna-
liśmy się z kulturą Stambułu. 
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dach 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 

 Sport dla każdego z nas jest 
bardzo ważny. Dla osób zma-
gających się z niepełnospraw-
nościami jest rehabilitacją i 
ciekawą zabawą, pozwala wy-
razić 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 rozpo-
częliśmy przy dźwiękach or-
kiestry 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 zawo-

"Sportowe zmagania w Bocci" 

 Bardzo lubimy oglądać cieka-
we przedstawienia, które wraz 
z opiekunami przygotowały 
nam dzieci z zaprzyjaźnionego 
przedszkola „Miś Usza-
tek”.Tym razem odwiedzili nas  
25 Października, by pokazać 
nam przedstawienie teatralne 
pt. „Zasadził Dziadek Rzepkę”, 
którą wszyscy dobrze pamię-
tamy z dzieciństwa. Barwne 
stroje dzieci z grupy starsza-
ków i odwaga oraz kunszt 
małych aktorów sprawiły, że 
było to bardzo ciekawe przed-
stawienie. Przedszkolaki spra-
wiły nam wiele radości. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy 
Opiekunom i Maluchom  za 
możliwość obejrzenia go. Bę-
dziemy mieli, co wspominać. 
 
Autor: Mirosława Penczyńska 

“Mali aktorzy” 
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"Jesień na Słodko" 

piekarzowi upiec rogale w jej 
kształcie a następnie rozdać 
biednym. Tradycja wypiekania 
tego pysznego ciasta nadal jest 
u nas żywa a w Poznaniu każ-
dego roku odbywa się barwny 
korowód ze świętym Marci-
nem na czele, który przemie-
rza ulice miasta, by dotrzeć na 
ulicę jego imienia. Bardzo 
hucznie są obchodzone imieni-
ny 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 po-
znać ich historię i zobaczyć jak 
są wypiekane. Polecam je łasu-
chom i zachęcam do odwie-
dzenia Poznania i okolic aby 
poznać szerzej naszą regional-
ną smaczną kuchnię. 
 
Autor: Mirosława Penczyńska 

 W całym kraju 11 listopada 
świętujemy Dzień Niepodle-
głości. Tego dnia w Wielko-
polsce obchodzone są Imieni-
ny Świętego Marcina. Jak głosi 
legenda  przekazywana z po-
kolenia 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 

“Wyjście do Muzeum Swarzędzkiego” 

zmienił się nie do poznania. 
Ponadto w centrum znajdują 
się interaktywne puzzle nawią-
zujące do historii miasta oraz 
znanych postaci. Można wcie-
lić się w postać historyczną 
czy pobyć w dawnym Kinie 
„Rusałka” W muzeum w ra-
mach uroczystych obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości została otwarta wysta-
wa zatytułowana. Walka o 
odzyskanie niepodległości i jej 
obrona od 1974 do 1945”. 
Zbiór  ekslibrisów  obrazko-
wych i podpisów autora wy-
stawy  zrobiła na  mnie duże 
wrażenie. Jako 1290 osoba 
odwiedzająca muzeum jestem 
zadowolony, że nie zapomnia-
no o osobach niedowidzących, 

niewidomych i niepełnospraw-
nych. 
 
Z chęcią będę wracał do na-
szego muzeum. 
 
Autor: Michał Ogoniak 

Ładna listopadowa aura zachę-
ciła nas na spacer w celu zoba-
czenia nowo powstałego Mu-
zeum. Ze starej remizy stra-
żackiej utworzono Centrum 
Historii i Sztuki. Miejsce to 
jest przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, w budyn-
ku znajduje się rampa oraz 
winda, dzięki czemu my nie-
pełnosprawni możemy poznać 
szerzej tajemnice naszego 
miasta. We wnętrzu znajduje 
się piękna podświetlana makie-
ta ukazująca szczegółowo 
najważniejsze obiekty i ulice w 
mieście. Można zobaczyć wiele 
ekspozycji jak stare zdjęcia, 
obrazy a nawet techniki rze-
mieślnicze. Patrząc na te eks-
pozycję widzimy, że Swarzędz 
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le humoru zapewnił nam kaba-
ret “Urwis”, pokazał on jak Elf 
zaczynający pracę robi wszyst-
ko, by przypodobać się Miko-
łajowi 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 rozpo-
częła  swoim występem  tańce 
z Mikołajami. Oprawą muzycz-
ną i rozgrzaniem wszystkich 
zebranych do skocznej zabawy 
zajmował się Pan Robert Ol-
szewski i jego zespół „Music 
Max”. Przez cały wieczór gra-
no najlepsze polskie i zagra-
niczne 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 imie-
niu uczestników zabawy ser-
decznie dziękuję Wszystkim 
Kochającym Ludziom, którzy 
pomogli zorganizować „Bal z 
Mikołajami” i sprawili, że mo-
gliśmy przeżyć dzień pełen 
radości. Dziękujemy Władzom 
Gminy i Powiatu, P. Burmi-
strzowi, Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej nr 3, P. Przewodni-
czącej, P, Wandzie Konys, 
Rady Miejskiej, P. Małgorzacie 
Nowak z cukierni 
“Magdalenka” Firmie BLUM i 
wszystkim Wolontariuszom 
oraz Darczyńcom. 
 
Autor: Michał Ogoniak 

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 im-
preza, w trakcie której może-
my wspólnie bawić się z naszy-
mi kolegami i koleżankami, 
których na co dzień nie spoty-
kamy. Przewodnicząca stowa-
rzyszenia Pani Barbara Ku-
charska powitała zebranych 
gości, następnie głos zabrali 
Burmistrz Miasta Marian Szku-
dlarek i osoby z Rady Miej-
skiej. Zespół Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w podziękowa-
niu za pomoc, zaprezentował 
program artystyczny. Zaśpie-
wał piosenkę  “Patrz sercem” 
a ja miałem zaszczyt w cie-
płych słowach podziękować 
wolontariuszom i gościom za 
bezinteresowną pomoc. Chwi-

“Bal z Mikołajami 2018” 



Str. 10 WARSZTACIK 

“Olimpiada radości w Ekosie” 

Warsztatu zawody. Igrzyska 
otworzył dyrektor szkoły wraz 
z przewodniczącą naszego 
Stowarzyszenia Na początku 
w imieniu uczestników WTZ 
złożyłem przysięgę: “Z rado-
ścią i uśmiechem będę poko-
nywał wszystkie konkurencje 
sportowe i zdobywał medale” 
Po przysiędze razem z wolon-
tariuszami, którymi byli  
uczniowie EKOSU, ruszyliśmy 
na stanowiska sportowe. Każ-
dy z nas, biorących udział w 
zawodach, miał okazję zmie-
rzyć się w takich konkuren-
cjach jak śnieżna kula, slalom 
mikołajkowy, traf i rzuć do 

kosza, ćwiczenia na równo-
ważni, łańcuch choinkowy, 
rzut w ciemno Wiele osób 
obdarzyło nas uśmiechem i 
ciepłem i choć na dworze 
panowała słota w naszych 
sercach świeciło słońce!. Każ-
dy uczestnik “Olimpiady Ra-
dości” otrzymał medal Dzięku-
jemy za długoletnią przyjaźń i 
miłą atmosferę na igrzyskach. 
W Waszej szkole czujemy się 
bardzo dobrze. Czekamy na 
przyszłoroczne igrzyska świą-
teczne. 
 
Autor: Michał Ogoniak 

Stare przysłowie powiada: „W 
zdrowym ciele zdrowy duch” i 
jest w tym dużo prawdy. Do-
bre zdrowie i właściwe samo-
poczucie każdego z nas w 
dużej mierze zależą od aktyw-
ności życiowej. Warto w spo-
sób mądry uprawiać różne 
dyscypliny sportowe, spędzać 
dużo czasu na świeżym powie-
trzu – jednym słowem dbać o 
rozwój własnej kondycji fizycz-
nej. 7  grudnia 2018 po raz 16-
ty zostaliśmy zaproszeni przez 
zaprzyjaźnioną Szkołę Fundacji 
Edukacji Społecznej EKOS w 
Swarzędzu na przygotowane 
przez uczniów dla naszego 

“Świąteczne wędrowanie” 

nych 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 akto-
rów przepiękny kunszt wokal-
ny uczniowskiego chóru i 
solistki w repertuarze świą-
tecznym oraz śliczne kostiu-
my. Tuż po zakończonym 
widowiska podziękowaliśmy 
wykonawcom i nauczycielom 
gromkimi brawami oraz ma-
łym upominkiem. Bardzo dzię-
kujemy kadrze szkoły oraz 
uczniom za zaproszenie. 
 
Autor: Agata Rybicka,  
Michał Ogoniak 

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 bożo-
narodzeniowe wystawione 
przez uczniów z klasy 8c. Po 
przybyciu na miejsce wraz 
Uczniami podstawówki zasie-
dliśmy w holu tej gościnnej 
placówki i z dużym zacieka-
wieniem czekaliśmy na rozpo-
częcie spektaklu. Przedstawie-
nie wprowadziło nas w świą-
teczny klimat przypominając 
chwile narodzin Jezusa Chry-
stusa. Przenosząc się do daw-
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niołomów udał się do papieża, 
który posłał go by nauczał 
ludzi. Był świętym kościoła 
katolickiego,  patronem żegla-
rzy. Był biskupem ok 40 lat. 
Umarł w Mitrze a Jego reli-
kwie 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 zakończe-
nie 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 wydarze-
nia. 
 
Autor: Michał Ogoniak,  
Agata Rybicka 

17 grudnia 2018 roku w Swa-
rzędzkiej 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 dziec-
ka dzielił się z potrzebującymi. 
Później wybrał życie zakonne, 
był szanowanym człowiekiem, 
zostając zwolniony z kamie-

“Opowieści Dziadka Mroza” 

jakie wówczas tworzono. 
Zabrani zostaliśmy na zaku-
rzony stryszek angielskiego 
domostwa gdzie działy się 
niesamowite rzeczy. Oglądając 
film wierzyłem, że „wszystko 
jest możliwe- nawet niemożli-
we”,były mądre teksty piose-
nek, które dały dużo do my-
ślenia wystarczyło wsłuchać 
się w treść. Po seansie udali-
śmy się do pobliskiego McD-
onald’s, na dobre “jedzonka” 
Pełni wrażeń wróciliśmy do 
Swarzędza. 
 
Autor: Michał Ogoniak 

Okres przedświąteczny to 
czas na oderwanie się od co-
dzienności, czas odpoczynku. 
Nasz WTZ  wybrał się do kina 
„Posnania”, gdzie 19 grudnia 
2018 r. odbyła się polska pre-
miera filmu „Mary Poppins 
powraca”. Według mnie cza-
rodziejski musical przeniesiony 
do sali kinowej, który za spra-
wą twórcy i świetnej gry akto-
rów dał nam wyjątkową przy-
jemność oglądania "Mary Pop-
pins powraca" jest nie tylko 
powrotem ukochanej filmowej 
bohaterki sprzed sześciu de-
kad, ale też obejrzeniem kina, 

„Kino Poznania otwarło się dla nas” 
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i Panią Halinę Benedyk. Na 
początku uroczystości zapre-
zentowaliśmy nasze umiejęt-
ności w programie słowno – 
wokalnym o Bożym Narodze-
niu i kolędach. Przypomnieli-
śmy sobie chwilę narodzin 
Jezusa wsłuchując się w ewan-
gelię odczytaną przez kierow-
nika WTZ. Gdy ucichły ostat-
nie słowa Pisma Świętego nasi 
goście zabrali głos życząc nam 
tego co najlepsze. Potem zło-
żyliśmy sobie życzenia i przy-
stąpiliśmy do konsumowania 
pysznych ciast. Delektowali-
śmy się smakowitościami i 

wspólne radosne kolędowanie 
oraz rozmowy, było dużo 
śmiechu i radości. Nadszedł 
też czas na podarki, każdy z 
uczestników tego wyjątkowe-
go spotkania dostał smakowite 
pierniczki oblane kolorowym 
lukrem, za które składamy 
serdeczne podziękowania Pani 
Urszuli Mrówka. im dobro-
czyńcom. Bardzo dziękujemy 
kadrze WTZ za organizację tej 
wigilijnej uroczystości. 
 
Autor: Agata Rybicka 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, 
choć grudniowy. Dzień zwykły 
dzień, w którym gasną wszel-
kie spory...” W takie właśnie 
wyjątkowe przedpołudnie 20 
grudnia na corocznym spotka-
niu wigilijnym kierownik na-
szego Warsztatu Pani Barbara 
Kucharska powitała nas oraz 
wszystkich przybyłych gości: 
Pana Tomasza Zwolińskiego- 
wiceburmistrza, Panią Barbarę 
Czachurę- przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Pana Pawła 
Białasa- wicedyrektor Spół-
dzielni Mieszkaniowej, ks. 
Proboszcza Dariusza Salskiego 


