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„Festiwal Filmów Niecodziennych” 

odbył się również bardzo cie-

kawy koncert czeskiego ze-

społu “BeneBend”, który dzia-

ła już 18 lat. Warto posłuchać 

ich nagrań. Zespół prowadzi 

też zajęcia muzyczne dla osób 

niepełnosprawnych. Ich kon-

cert sprawił, że porwał nas do 

tańca. Bardzo cieszymy się ze 

zdobytej nagrody, pozwoli 

nam na realizacje kolejnych 

projekcji filmowych. Otrzyma-

liśmy dyplom, kamerę cyfrową 

oraz inne upominki. Dzięki 

Festiwalowi Filmów Nieco-

dziennych powiększyliśmy 

swoją wiedzę filmową, poznali-

śmy nowe techniki filmowe. 

Radość, którą znaleźliśmy w 

tym dniu sprawiła, że z więk-

szym zaangażowaniem zabie-

rzemy się za kolejne pomysły. 

Bardzo dziękujemy za to co 

mogliśmy wspólnie przeżyć 10 

maja, Organizatorom Festiwa-

lu i Panu Mariuszowi Wielicz-

ko, który tworzył z nami film. 

 

 Autor: Mirka Penczyńska 

W dniu 10 maja po raz pierw-

szy braliśmy udział w “V Festi-

walu 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 zawie-

rał swoje przesłanie. Nasz 

WTZ przedstawił projekcję 

ukazującą świat osób niepeł-

nosprawnych. Nasz film pt. 

“W Alei Dnia” zrobiony był w 

konwencji czarno-białej oraz 

kolorowej, w którym wystąpi-

li: Mirosława Penczyńska, Mi-

chał Ogoniak, Rafał Bendaro-

wicz, Marcin Łaganowski w 

reżyserii Mariusza Wieliczko. 

Pokazał jak przełamywać ba-

riery architektoniczne i spo-

łeczne. Film zajął pierwsze 

miejsce. Sprawiając nam miłą 

niespodziankę i dużo radości. 

Na festiwalu mieliśmy okazję 

spotkać znanych ludzi, akto-

rów, reżyserów ze świata 

filmów. W ramach festiwalu 

“Dzień Rodziny” 

Mamy pełniła Kierownik 

Warsztatu Pani Barbara Ku-

charska.Drugą część spotkania 

poprowadził nasz kolega Piotr, 

który pełnił funkcję wodzireja i 

zapraszał wszystkich do 

wspólnego śpiewu i tańca przy 

dźwiękach piosenek biesiad-

nych. W czasie zabawy mogli-

śmy posilić się pysznym plac-

kiem i kawą. Specjalne podzię-

kowania należą się Pani Marioli 

Józwiak- Dyrektor pływalni 

SCSiR w Swarzędzu” oraz 

Panu Pawłowi Bocianowi, za 

użyczenie nam pomieszczenia, 

w którym mogło się odbyć 

nasze rodzinne świętowanie. 

Wspaniale, że należymy do 

takiego Warsztatu, który jest 

dla nas jak rodzina. Cieszymy 

się, że mogliśmy się wykazać 

przed swoimi bliskimi swoimi 

zdolnościami, okazać im tro-

chę radości a także wyrazić do 

nich swoją głęboką miłość. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Każdy z nas ma swoją rodzinę, 

która obdarza wszystkich bez 

wyjątku bezgraniczną miłością. 

29 maja obchodziliśmy w na-

szym Stowarzyszeniu specjalny 

dzień- niektórzy z nas już nie 

mają swoich Mam, w związku 

z tym nazwaliśmy ten dzień 

“Dniem Rodziny”. Z tej okazji 

nasi opiekunowie, wysłuchali 

krótkiego artystycznego pro-

gramu przygotowanego przez 

uczestników Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej. Naszym rodzi-

com i opiekunom dedykowali-

śmy wiersze i piosenki po-

święcone rodzinie. Nasze 

świętowanie, rozpoczęło się 

powitaniem zaproszonych na 

uroczystość gości a funkcję 

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

Miłosierdzia i wszelkie łaski 

które zsyła na nas z nieba. 

Miało to miejsce 12 maja na 

koncercie „OTO Matka Two-

ja”. W godzinę miłosierdzia, o 

15.00 została odczytana modli-

twa do Matki Miłosierdzia 

otwierająca nasze dziękczynie-

nie za srebrny  jubileusz Para-

fii. Razem ze specjalnym go-

ściem 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 podzięko-

wał Matce Bożej swoim tań-

cem i śpiewem. Chór parafial-

ny „CHAWERIM” w swoim 

repertuarze miał pieśni religij-

ne ale wykonał również pieśń 

Can't Help Falling In Love- z 

reg.  Elvisa Presleya z  gościn-

nym udziałem Haliny Benedyk, 

"An Irish Blessing", "Miłość 

doda nam skrzydeł"- Pawła 

Bębenek, "Salve Regina"- To-

masza Harasimiuka, "I'aime le 

chocolat" Guntera Schollera. 

Następnie Kwartet ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 wykonał 

pieśni: „Jest na świecie mi-

łość”, „Totus Tuus Maryjo”- 

zaspiewałą Jagoda Mężyńska, 

"Maryjo chcę zamieszkać z 

T o b ą ” -  M a j a  S z m y t , 

„Najpiękniejsza”- Nadia Szmyt 

oraz „Ave Maria Jasnogórska”- 

Oliwia Tromska. Nasz Warsz-

tat Terapii Zajęciowej wyko-

nał z Panią Halina Benedyk 

piosenkę „Otwórz mi oczy o 

Panie”, a Sandra Paetz zaśpie-

wała "Jest na świecie miłość”. 

Pod koniec koncertu mieliśmy 

okazję obejrzeć krótką pre-

zentację o budowie kościoła. 

Wróciły do mnie wspomnie-

nia, emocje i wzruszenie, bo 

muszę powiedzieć, że czuję 

obecność Matki Bożej Miło-

sierdzia każdego dnia. Na 

zakończenie odśpiewaliśmy 

“Barkę”. Koncert w mojej 

rodzinnej parafii zachowam na 

długo w pamięci i w sercu. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

Wielu mieszkańców Swarzę-

dza pamięta czasy, gdy jedyną 

parafią dla większości Swarzę-

dzan był Kościół św. Marcina 

Biskupa. Ówczesny proboszcz 

ks. Henryk Mikołajczyk widząc 

rosnącą liczbę wiernych na os. 

Kościuszkowców, Czwarta-

ków, Dąbrowszczaków zaczął 

za zgodą ks. abp. Jerzego Stro-

by budowę kaplicy. W 1994 r. 

duszpasterzem został ks. Hen-

ryk Ogrodnik. Po trzech la-

tach powstał pomysł na budo-

wę 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 niepełno-

sprawne do służby liturgicznej 

i ministrantury. Obecny pro-

boszcz ks. Dariusz Salski kon-

tynuuje dzieło rozpoczęte 

przez poprzednika, dzięki 

któremu my osoby niepełno-

sprawne jesteśmy aktywni w 

kościele. Jak łatwo policzyć, to 

już 25 lat istnienia parafii a 

więc czas na koncertowe po-

dziękowania za dobroć Matki 
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“Majowe gminne igrzyska na medal” 

"Uśmiechnięta Rodzina u Świętego Marcina" 

Bardzo serdecznie dziękujemy 

za możliwość pokazania na-

szych talentów wokalnych 

oraz prac plastycznych i cera-

micznych  na fe stynie - 

“Uśmiechnięta Rodzina u 

Świętego Marcina”, Festyn 

odbył się w dniu 9 czerwca na 

terenie parafii. Bardzo się 

cieszymy, że mogliśmy uczest-

niczyć i ciekawie spędzić ten 

ciepły, słoneczny dzień. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

ność miała okazję podziwiać 

występ wokalny byłej absol-

wentki szkoły. Uczestniczki 

naszego WTZ Sandry w hym-

nie olimpijskim pt „I my może-

my się śmiać” oraz uczniów 

szkoły. Wiceburmistrz Swa-

rzędza Pan Tomasz Zwoliński 

życzył powodzenia zgroma-

dzonym zawodnikom i otwo-

rzył olimpiadę. Zabraliśmy się 

ochoczo do udziału w konku-

rencjach takich jak: rzuty gu-

mowymi, obręczami na pa-

chołki, piłką do kosza, zabawy 

manualne, łapanie obręczy na 

laskę/ krzyżak z obręczami, 

gra oddechowa, rzuty bilami 

do celu, rzuty piłką do rucho-

mego celu, strzały piłką do 

bramki, kręgle, kolorowe wy-

spy, tunel, strzały piłki do ho-

keja do małej bramki, trąba 

powietrzna, wigibajtus, slalom 

zręcznościowy, zabawa koor-

dynacyjna. Po zakończonym 

„boju sportowym” mogliśmy 

ponownie ujrzeć uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 4 wraz 

z nauczycielami w utworach 

wokalnych oraz delektować 

się poczęstunkiem. Nadszedł 

czas, na który czeka każdy 

sportowiec - zwieńczenia 

wysiłku gratulacjami, złotymi 

medalami, dyplomami i pacz-

kami z upominkami. Bardzo 

dziękujemy Organizatorom 

olimpiady i Nauczycielom za 

sportową zabawę. Darczyń-

com i Wolontariuszom za 

wszelką pomoc a naszej Ka-

drze WTZ za opiekę nad na-

mi. 

 

Autor: Agata Rybicka 

W pierwszy z najcieplejszych 

dni tej wiosny w „bojowych 

nastrojach” wraz z kadrą 

warsztatu wybraliśmy się w 

gościnne progi Swarzędzkiego 

Centrum Sportu i Rekreacji. 

Celem wizyty w tym miejscu 

był udział w XXIV Gminnych 

Igrzyskach Sportowych dla 

Dzieci i Młodzieży Niepełno-

sprawnej pod patronatem 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz – Mariana Szkudlar-

ka. Po wejściu do do holu 

każdemu z zawodników został 

przydzielony wolontariusz. 

Sportowcy zostali powitani 

przez organizatorów zawo-

dów, którym była Szkoła Pod-

stawowa nr 4. Przedstawiły się 

również drużyny przybyłe na 

zawody z regionu wielkopol-

skiego. Zgromadzona publicz-
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"Integracyjny Turniej Bocci” 

się dzięki wsparciu finansowe-

mu firmy Aquanet. Nasze 

zmagania sportowe odbyły się 

w miłej atmosferze, rozpoczę-

ły się powitaniem przybyłych 

na uroczystość gości. Pani 

Basia, Kierownik naszego 

warsztatu, z wielką radością 

powitała Gości i uczestników 

turnieju. Drugim punktem 

naszych sportowych zmagań, 

było otwarcie turnieju przez 

Wiceprezesa firmy Aquanet 

Michała Fornala oraz Wice-

burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz Pana Grzegorza 

Taterkę. Zaśpiewaliśmy na 

powitanie piosenkę "Z uśmie-

chem przywitaj dzień". Po 

uroczystym otwarciu turnieju, 

przystąpiliśmy do gry. Bawili-

śmy się wspólnie z naszymi 

koleżankami i kolegami ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 a 

także z uczniami ze Szkoły 

Podstawowej nr  2 oraz  Szko-

ły Podstawowej nr 1 z Zalase-

wa i Szkoły Podstawowej w 

Kobylnicy. W czasie zabawy 

był również sportowy doping 

dla uczestników gry ze strony 

kibiców. Pomysłodawcą tego 

turnieju byli, Pani Basia rehabi-

litantka i nasz instruktor Pan 

Łukasz. Cieszymy się bardzo, 

że mogliśmy uczestniczyć w 

turnieju, który uczy nas wy-

trwałości w dążeniu do celu. 

Każde takie wyzwanie jest dla 

nas wielką radością i satysfak-

cją. Mobilizuje nas do wzmac-

niania swoich umiejętności i 

pozwala spotkać na swojej 

drodze wielu wspaniałych 

ludzi. Nasze sportowe zmaga-

nia, zakończyły się rozdaniem 

zasłużonych medali i pucha-

rów oraz smacznym posiłkiem. 

Dziękujemy Wszystkim, za 

okazywane nam wsparcie i 

serce. Jesteśmy pewni, że 

dzięki Wam naszym Wolonta-

riuszom i Sponsorom możemy 

w życiu wiele osiągnąć. Szcze-

gólnie my osoby niepełno-

sprawne, bo sport jest rów-

nież wspaniałą zabawą. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

Każdy z nas, chce mieć ładną 

sylwetkę i dobrą kondycję 

psychiczną i fizyczną. Musimy 

się dużo ruszać i uprawiać 

sport, niezależnie od pogody i 

naszego nastroju. Chociaż na 

dworze panuje dokuczliwy 

upał, to uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej nie ulegają 

słabościom i potrafimy upra-

wiać sport i wspaniale się 

bawić. Po raz pierwszy 11 

czerwca 2019 roku w hali 

sportowej “Unia” Swarzędz, 

odbył się Integracyjny Turniej 

Bocci. Był to projekt, którego 

celem była integracja nas osób 

niepełnosprawnych z osobami 

zdrowymi. Celem projektu 

było nauczenie naszych młod-

szych kolegów i koleżanek gry 

w Bocci. Sport ten polega na 

rzucaniu kolorowych bil. Roz-

poczynając grę, należy naj-

pierw rzucić białą bilę a na-

stępnie rzucić czerwoną lub 

niebieską najbliżej białej. Każda 

drużyna ma przydzielony ko-

lor a nad wszystkim czuwają 

sędziowie. Uroczystość odbyła 
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“Czarodziejskie nuty” 

Marlena. Mirosława, Agniesz-

ka, Iwona, Sandra, Mateusz, 

Joanna. Podobały nam się wy-

stępy. Wszyscy otrzymali 

Grand Prix za wykonanie pio-

senek. Po koncercie spotkali-

śmy się przy poczęstunku z 

kolegami i koleżankami z róż-

nych Szkół i Stowarzyszeń. 

Było bardzo radośnie. 

 

Dziękujemy 

 

Autor: Agata Rybicka 

W ciepły czerwcowy dzień 

wyruszyliśmy w drogę do 

Szkoły Podstawowej nr 3 na 

Jubileuszowy X Festiwal 

„Zaczarowana Melodia” pod 

patronatem Burmistrza Miasta 

i Gminy swarzędz Mariana 

Szkudlarka. Bardzo dziękujemy 

organizatorom tego wydarze-

nia za możliwość przeżycia 

wielu niesamowitych wrażeń 

podczas koncertu. W koncer-

cie z naszego WTZ wzięła 

udział Agata, Piotr, Michał, 

“Do widzenia Uszatku” 

występy artystyczne dały nam 

dużo radości. Życzymy naszym 

małym przyjaciołom udanych i 

bezpiecznych wakacji  oraz 

samych dobrych ocen w szko-

le. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska. 

Grupa starszaków “Zajączki” 

wraz z wychowacami przygo-

towała piękny program arty-

styczny na pożegnanie swoje-

go ulubionego Przedszkola 

“Miś Uszatek”. Był to przez 

długi czas drugi dom dla na-

szych małych przyjaciół. W 

piękny słoneczny dzień 25 

czerwca przedszkolaki odwie-

dzili 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 tematy-

ce. My zrewanżowaliśmy się 

przeczytaniem “Brajlem” zna-

nych wierszy tj. “Słoń Trąbal-

ski” i “Paweł i Gaweł”. Dzieci 

słuchały z zapartym tchem. 

Wizyta przedszkolaków, ich 
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“XVIII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Osób 
z Niepełnosprawnościami” 

„Odkrywanie tajemnic świata w Centrum Nauki Kopernik” 

Dziękujemy Gościom, którzy 

nam kibicowali. 

P. Antoniemu Kaliszowi, 

członkowi Zarządu Powiatu 

Poznańskiego 

P. Marianowi Szkudlarkowi, 

burmistrzowi Swarzędza 

P. Barbarze Czachurze, Wan-

dzie 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 pozna-

nia nowych dyscyplin sporto-

wych i bardzo to wszystkich 

integruje. W Igrzyskach wzięło 

udział 9 zespołów z powiatu 

poznańskiego, były drużyny z 

Kórnika, Drzązgowa, Puszczy-

kowa, Murowanej Gośliny, 

Owińsk, Konarzewa, Otusza, 

Pobiedzisk, i oczywiście ze 

Swarzędza. Dziękujemy Wła-

dzom Powiatu za wsparcie 

finansowe olimpiady, Wła-

dzom Gminy za ufundowanie 

koszulek, dziękujemy firmie 

BLUM, Centrum Sportu i 

Rekreacji w Swarzędzu, Pani 

Małgorzacie Nowak z cukierni 

“Magdalenka”, Swarzędzkiej 

Orkiestrze Dętej oraz Wolon-

tariuszom za wszelką pomoc. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska. 

Jak ten czas szybko minął, już 

po raz XVIII-ty 29 czerwca 

s p o t k a l i ś m y  s i ę  n a 

“Powiatowych Igrzyskach dla 

Dzieci i Osób z Niepełno-

sprawnościami” pod patrona-

tem Mariana Szkudlarka- bur-

mistrza Swarzędza i Jana 

Grabkowskiego- starosty Po-

znania. Mogliśmy sprawdzić 

swoją sprawność fizyczną w 

wielu konkurencjach sporto-

wych i spotkać się z przyjaciół-

mi z innych warsztatów i sto-

warzyszeń. 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 mo-

żemy podnosić swoje umiejęt-

ności. Dziękujemy wszystkim 

wspaniałym ludziom za wspar-

cie, okazane serce i życzliwość 

a wolontariuszom za anielską 

cierpliwość w tłumaczeniu 

nam każdego z wykonywanych 

ćwiczeń. 

ny obiekt, można się dowie-

dzieć różnych ciekawych rze-

czy na przykład sprawdzić 

pracę swojego serca i wydol-

ność płuc, określić głośność 

głosu, dotknąć różnych przed-

miotów, rozpoznać ich gatu-

nek oraz określić ich ciepło, 

lub zimno. Widziałam tam 

również matę z gwoźdźmi, 

która moim zdaniem może 

służyć do masażu leczniczego- 

czyli  akupunktury. Na obiek-

cie można zobaczyć masę 

różnych inspiracji, doświad-

czeń i zadawania pytań i szuka-

nia na nie odpowiedzi. Myślę, 

że Centrum Nauki Kopernik 

bardzo edukuje i dobrze, że 

jego celem jest poznawanie 

tajemnic nauki, ponieważ po-

maga zdobywać wiedzę i ćwi-

czyć zmysły. Pomimo napięte-

go czasu tuż przed wyjazdem 

udało nam się zobaczyć po-

mnik Syrenki Warszawskiej. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Wyjazd do Warszawy uważam 

za udany a zwiedzanie Cen-

trum Nauki Kopernik za 

ogromną przyjemność. Cen-

trum, to duży obiekt i było za 

mało czasu, żeby wszystko 

dokładnie zobaczyć. Żyjemy w 

świecie, w którym posługuje-

my 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 każ-

dy wie, że Mikołaj Kopernik 

zajmował się astrologią. To on 

odkrył, że ziemia się kręci 

wokół słońca. 4 lipca udaliśmy 

się na wycieczkę do Warsza-

wy, by zwiedzić Centrum 

Nauki. Zwiedzając ten ogrom-
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„Uroczyste grillowanie w letniej aurze” 

zapałem przystąpiliśmy do 

smakowania. Następnie przy-

szedł czas na oficjalny frag-

ment spotkania, który przygo-

towali uczestnicy z swarzędz-

kiej części warsztatu: Michał, 

Piotr, Mirka, dwie Agnieszki, 

Sandra i Iwona pod kierownic-

twem naszej muzykoterapeut-

ki Pani Marii. Mogliśmy wysłu-

chać programu artystycznego 

słowno-muzycznego: piosenek, 

wierszy o tematyce letnio - 

wakacyjnej, które były przepla-

tane dowcipami również zwią-

zanymi z latem. Po “dawce 

humoru” głos zabrała Pani 

Basia oraz Pan Łukasz, którzy 

zachęcili nas do wspólnej za-

bawy i ćwiczenia umysłu od-

czytując zagadki dotyczące 

każdego uczestnika WTZ oraz 

wręczając dyplomy z wyróż-

nieniem za umiejętności, które 

były szczególnie docenione u 

danej osoby w ciągu minione-

go roku. Czas minął niezwykle 

szybko w miłej, radosnej at-

mosferze, pełnej życzliwości i 

radości. Bardzo dziękujemy 

koleżankom i kolegom oraz 

kadrze za przygotowanie uro-

czystości oraz całoroczną 

opiekę. 

 

Autor: Agata Rybicka 

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 kole-

gów z kobylnicy. Celem wę-

drówki było uroczyste grillo-

wanie w letniej aurze. Po przy-

byciu na miejsce przywitaliśmy 

się wzajemnie i z uśmiechem 

na ustach usiedliśmy do stołu 

czekając na pyszne smakołyki 

w postaci kiełbasek z grilla 

oraz szaszłyków przygotowa-

nych przez naszych instrukto-

rów i kolegów z kobylnickiej 

filii WTZ. Czas umilaliśmy 

sobie śpiewem naszych ulubio-

nych pieśni. Był to też czas na 

luźne rozmowy i wymiane 

pogladów. Gdy frykasy wylą-

dowały na stole z wielkim 

„Lato nad morzem” 

popłynęliśmy w krótki rejs 

statkiem o nazwie „Król Eryk 

I” na pełne morze. Jego harce 

na falach przypominały nam 

czas dzieciństwa gdy huśtali-

śmy się na huśtawkach. Niebo 

coraz to bardziej ciemniało a 

ołowiane chmury gnane przez 

wiatr zwiastowały nadejście 

deszczu. 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 pała-

cu, w którym ostatnie lata 

swego życia spędził Król Eryk i 

został pochowany w pobliskim 

kościele Matki Boskiej Często-

chowskiej. Jest też kościół pod 

wezwaniem Świętego Maksy-

miliana Kolbe, w którym pra-

cują franciszkanie. Gościł tam 

słabowidzący ksiądz Marek 

Chrzanowski ze zgromadze-

nia, który opowiadał o swoim 

życiu i drodze do kapłaństwa. 

Można było zakupić też napisa-

ne przez niego książki. Mieli-

śmy 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 akumu-

latory. Dziękujemy Wszystkim 

którzy nam umożliwili osiem 

pięknych dni, które bardzo 

długo będziemy wspominać. 

Dziękujemy Władzom Samo-

rządowym Gminy i Powiatu 

Poznańskiego za dofinansowa-

nie wyjazdu. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska  

Tegoroczne lato pełne ciepła i 

słońca sprawiło nam miłą nie-

spodziankę. Wyjazd do Dar-

łówka 4 sierpnia 2019 roku 

sprawił nam wiele  radości. 

Zamieszkaliśmy tym razem w 

Piramidzie II,  gdzie mogliśmy 

spędzić też wolny czas. Grali-

śmy w tenisa stołowego i cym-

bergaja 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 po-

trzeb. Już o świcie budziły nas 

odgłosy morskich ptaków, a 

najczęściej były to mewy, 

zwiastując nadejście kolejnego 

ciepłego i słonecznego dnia. 

Długie spacery brzegiem bar-

dzo 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 rozsu-

wany most, są też 2 latarnie 

morskie z tarasami widokowy-

mi a także port, z którego 
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się wizyta Straży Pożarnej, 

która nie żałując wody chło-

dziła nas i otoczenie, dając 

wiele radości małym i dużym. 

Przy okazji można było zoba-

czyć samochód i sprzęt stra-

żacki,  Wiele uśmiechu wywo-

łały na naszych twarzach 

otrzymane tam upominki. 

Szczęśliwi, pełni wrażeń i moc-

no opaleni powróciliśmy do 

naszych domów. Przez długi 

czas będziemy mile wspomi-

nać pobyt w Rakowni. Gorąco 

dziękujemy za możliwość spę-

dzenia wspólnie czasu i okazji 

do poznania nowych przyja-

ciół. Życzymy Organizatorom 

kolejnych tak udanych i wspa-

niałych imprez. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

31 sierpnia na zaproszenie 

naszych Przyjaciół z Murowa-

nej Gośliny pojechaliśmy na 

piknik do Rakowni. Na miej-

scu poznawaliśmy tajniki eko-

logii, tak ważnego zagadnienia 

jakim jest ochrona naszej pla-

nety. Mogliśmy podziwiać brać 

udział w konkurencjach zespo-

łowych i indywidualnych, po-

dziwiać występy taneczne i 

wokalne przygotowane przez 

artystów z różnych Warszta-

tów i Stowarzyszeń. Nasze 

stowarzyszenie w tej kategorii 

reprezentował Piotr Śliwiński 

wykonując piosenkę "Z uśmie-

chem przywitaj dzień". Mogli-

śmy zobaczyć jak prawidłowo 

udzielać pierwszej pomocy a 

także dowiedzieć się jak zo-

stać dawcą szpiku kostnego. 

Wielką popularnością cieszyła 

“Chrońmy naszą Ziemię” 

„Spotkanie z Matką Bożą w Gostyniu” 

sza uroczystość, rozpoczęła  

się powitaniem przez Ojca 

Kustosza przybyłych na piel-

grzymkę wszystkich wiernych. 

Po powitaniu, odbyło się Na-

bożeństwo Różańcowe, Po 

zakończonej modlitwie Różań-

cowej, uczestniczyliśmy w 

uroczystej Mszy świętej pod 

przewodnictwem Księdza 

Biskupa Grzegorza Balcerka, 

która zakończyła się uroczy-

stym błogosławieństwem Naj-

świętszym Sakramentem. Po 

duchowej uczcie, udaliśmy się 

na plac przy Kościele, by spo-

żyć posiłek i wychwalać Boga 

radosnym śpiewem i tańcem. 

Dobry Boże, dziękujemy Ci, za 

wspaniałą pogodę, która pano-

wała do samego końca w na-

szych sercach i na dworze. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Pielgrzymka chorych, star-

szych i niepełnosprawnych do 

Gostynia. 

 

Maryjo, dziękujemy Ci, że 

jesteś naszą Matką i otaczasz 

nas swoją macierzyńską opie-

ką. Przychodzimy do Ciebie w 

radości i smutku cierpieniu i 

samotności. Wierzymy, że 

nigdy nas nie opuszczasz i nas 

kochasz. W poniedziałek 16 

września, udaliśmy się do Go-

stynia, gdzie znajduje się Sank-

tuarium Matki Bożej Święto-

górskiej Róży Duchownej. Co 

roku odbywa się tu Pielgrzym-

ka chorych, starszych i niepeł-

nosprawnych. Kustoszami 

tego słynącego łaskami Sanktu-

arium, są Ojcowie Filipini. 

Udaliśmy się tam, by u stóp 

Matki Bożej, cieszyć się pięk-

nym słonecznym dniem, ale 

również po to, by prosić Mat-

kę o łaski w całym życiu. Na-
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Spotkanie z Piosenką religijną osób niepełnosprawnych - 

Anielskie Śpiewogranie 2019 

za przebieg konkursu oraz 

prośbę, by nad nami czuwał i 

nam błogosławił w naszych 

poczynaniach. Po modlitwie, 

wspólnie zaśpiewaliśmy uko-

chaną pieśń oazową naszego 

umiłowanego Ojca świętego 

Jana Pawła II "Barkę". Dobry 

Boże, dziękujemy za Papieża 

Jana Pawła II, który tak bardzo 

rozumiał potrzeby osób nie-

pełnosprawnych.  

W konkursie wzięło udział 12 

zespołów: 

Stowarzyszenie Pomocy Oso-

bom Niepełnosprawnym 

„Sokoły” Poznań 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Niewidomych i Słabowidzą-

cych „Ognik” Poznań                          

Warsztat Terapii Zajęciowej z 

Owińsk 

Absolwenci Szkoły Podstawo-

wej nr 3 w Swarzędzu 

Goślińskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci I Osób Nie-

pełnosprawnych- Warsztat 

Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„P romyk ”  Kon ar ze wo - 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Otuszu 

Kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom Z Niepełno-

sprawnością Intelektualną I 

Ruchową "Klaudynka" 

Stowarzyszenie Dzieci i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej 

„Razem” Kostrzyn- Warsztat 

Terapii Zajęciowej Drzązgowo 

Stowarzyszenie Osób Niepeł-

nosprawnych I Ich Rodzin 

„Roktar”- Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Tarnowie Pod-

górnym 

Stowarzyszenie Pomocy Oso-

bom Niepełnosprawnym 

„Wspólna Droga” Luboń 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci Specjalnej Troski im. 

Leszka Grajka- Warsztat Te-

rapii Zajęciowej ze Swarzędza 

 

Muzyka i taniec jest dla każde-

go, kto lubi śpiewać i tańczyć 

darem danym nam przez Boga 

i ludzi. Jest również lekar-

stwem na nasze troski i kłopo-

ty, daje pozytywną energię i 

ogromną radość. Takim rado-

snym dniem była dla nas sobo-

ta 21 września, ponieważ na-

sze Stowarzyszenie, obchodzi-

ło Jubileusz.- Piętnastolecie 

"Anielskiego Śpiewogrania" w 

hołdzie świętemu Janowi Paw-

łowi II. Z tej okazji, tego pięk-

nego dnia wspólnie z naszymi 

kolegami i koleżankami oraz 

terapeutami, a także z zapro-

szonymi  przez nas gośćmi, jak 

co roku, wychwalaliśmy Boga 

śpiewem i tańcem w Kościele 

Matki Bożej Miłosierdzia w 

Swarzędzu a nasze serca były 

przepełnione radością. Patro-

nat nad uroczystością, objął 

Ks. Arcybiskup Gądecki. W 

konkursie wzięło udział 12 

zespołów, oprócz występów 

indywidualnych i zespołowych, 

które były dla nas ogromnym 

przeżyciem, mogliśmy wysłu-

chać wzruszającego pięknego 

śpiewu Ave Maryja wykonane-

go przez artystów operowych 

Pani Urszuli Jankowiak oraz 

Pana Michała Marzec. Otwo-

rzyliśmy nasz XV Diecezjalny 

Przegląd Piosenki Religijnej 

Osób Niepełnosprawnych. 

Artystom akompaniowała Pani 

Wanda Marzec. Cieszymy się 

również, że swoją obecnością 

zaszczyciła nas Pani Halina 

Benedyk, która prowadziła 

nasz Przegląd wspólnie z Panią 

Sylwianą Hańczyc. Pani Sylwia-

na Hańczyc przygotowała nas 

do tego wspaniałego przeglą-

du. Nad całością, czuwała Pani 

Barbara Kucharska, przewod-

nicząca naszego Stowarzysze-

nia. Uroczystość, rozpoczęli-

śmy modlitwą do "Anioła 

Stróża”, którą poprowadził 

Proboszcz Parafii Matki Bożej 

Miłosierdzia w Swarzędzu Ks. 

Dariusz Salski. Modlitwa do 

Anioła, wyrażała wdzięczność 
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wana   darczyńcom. Cytat o 

Aniołach z książki Ks. Marka 

Chrzanowskiego przeczytałam 

ja. Po zakończonych zmaga-

niach konkursowych i wypusz-

czeniu balonów do nieba, 

chwyciliśmy się za ręce i za-

śpiewaliśmy jak co roku, hymn 

naszego Stowarzyszenia "Jaka 

siła", po czym wszyscy udali-

śmy się na poczęstunek, który 

zakończył całą uroczystość. 

Anielskie Śpiewogranie było 

naszą modlitwą, w której czu-

liśmy jedność radość i miłość- 

Chwała za to Bogu. 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 za piękne słodkie aniołki, 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Swarzędzu, Księdzu 

Proboszczowi, Pani Małgorza-

cie 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! 

Oddając cześć naszemu wspa-

niałemu rodakowi, jak co ro-

ku, uniosły się w  niebo kolo-

rowe balony. Wspaniałą spra-

wą jest również to, że mamy 

wokół siebie tak wielu przyja-

ciół, którzy okazują nam swoje 

wsparcie i ofiarują nam swoje 

serce. Bez nich ten piękny 

Przegląd nie mógłby się odbyć. 

Na zakończenie naszego śpie-

wogrania,  wysłuchaliśmy 

wspólnego śpiewu Pani Urszuli 

Jankowiak oraz pana Michała 

Marzec. W ich wykonaniu, 

usłyszeliśmy włoską piosenkę 

o Aniele, która była dedyko-

„Odkrywanie tajemnic Soplicowa i Kórnika” 

skich i Działyńskich. Razem z 

bardzo sympatycznym Panem 

Przewodnikiem zwiedzaliśmy 

piękne komnaty zamku, za-

mieszkiwane przez szlachtę. 

Mieliśmy możliwość obejrzeć 

naczynia wykonane z eleganc-

kiej porcelany służące do po-

siłków mieszkańcom zamku. 

Obejrzeliśmy również broń, 

którą posługiwali się rycerze, 

gdy szli na wojnę. Widzieliśmy 

obraz przedstawiający Zwia-

stowanie Najświętszej Maryi 

Panny i wiele innych obrazów i 

portretów. Zamek zrobił na 

nas ogromne wrażenie. Cho-

dziliśmy tam po pięknych pod-

łogach i podziwialiśmy otacza-

jące nas piękno. Szkoda, że nie 

mogłam dotknąć tych cieka-

wych eksponatów. Zwiedzili-

śmy również ogromne Arbo-

retum, znajdujące się wokół 

zamku. Dotykałam ogromne 

drzewo o nazwie "Czarny 

orzech” z Ameryki Południo-

wej i wiele innych azjatyckich 

drzew, których nie znam na-

zwy. Mimo zmiennej pogody 

spacerowaliśmy po alejkach i 

podziwialiśmy te przepiękne 

rośliny. W imieniu moich ko-

legów i koleżanek oraz Tera-

peutów, pragnę bardzo ser-

decznie podziękować naszym 

Darczyńcom a w szczególno-

ści Panu Ireneuszowi Szpotowi 

i Stowarzyszeniu Polskich 

Dealerów Opla  za sfinanso-

wanie wycieczki dla dzieci i 

osób z niepełnosprawnościami 

z naszego Stowarzyszenia. 

Dziękujemy opiekunom za 

dzień pełen ciekawych prze-

żyć, wiemy o tym, że każda 

wycieczka jest dla nas wyzwa-

niem nie tylko fizycznym i 

poznawczym ale sprawia nam 

to dużo radości. 

 

Autor Agata Kiejdrowska 

Wszyscy lubimy podróżować, 

poznawać nowe miejsca, po-

dziwiać przyrodę, która wzbu-

dza w nas zachwyt. Chociaż na 

dworze było pochmurno i 

trochę padało, to nasze Sto-

warzyszenie 25 września wy-

ruszyło na wycieczkę do Sopli-

cowa i Kórnika. Wycieczka 

została zorganizowana przez 

nasze Stowarzyszenie a sfinan-

sowana przez Pana Ireneusza 

Szpota i Stowarzyszenie Pol-

skich Dealerów Opla. Pierw-

szą miejscowością, którą zwie-

dziliśmy było Soplicowo. Jest 

to miejscowość dobrze 

wszystkim znana z powieści 

Adama Mickiewicza "Pan Ta-

deusz." Tam reżyser Andrzej 

Wajda 20 lat temu nakręcił 

film. Kiedy zajechaliśmy do 

Soplicowa, wysiedliśmy na 

pięknej łące, gdzie przywitał 

nas Pan, który zajmuje się 

hodowlą mieszkających tam 

zwierząt. Było to dla nas 

ogromne przeżycie. Zobaczyli-

śmy i mogliśmy pogłaskać osła, 

barana, owcę, kozę, konia. 

Latał również oswojony ja-

strząb, który jadł z ręki, moż-

na było zobaczyć oswojonego 

dzika. Była to dla nas wspaniała 

lekcja przyrody. Po ciekawych 

przeżyciach z Soplicowa, udali-

śmy się do Kórnika. Tam 

zwiedziliśmy Zamek fundowa-

ny w XIX wieku przez Zamoy-
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dzo miłą niespodzianką dla nas 

było zdobycie pierwszego 

miejsca przez Marcina, który 

wraz z pomocą pana Hieroni-

ma- terapeuty pracowni sto-

larskiej wykonał stracha na 

wróble. Darek zajął też pierw-

sze miejsce malując Kota w 

Butach. Nasz teledysk, występ 

wokalny i moja praca plastycz-

na „Ptaki na niby” otrzymały 

wyróżnienia. Bardzo cieszymy 

się z otrzymanych nagród, 

sprawiły one nam wiele rado-

ści. Podobał się nam występ 

zespołu „O Wschodzie Słoń-

ca”, którego ciekawe piosenki 

autorskie rozgrzały publicz-

ność. Długo jeszcze będziemy 

wspominać imprezę, otrzyma-

ne nagrody i dyplomy 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Po raz kolejny spotkaliśmy się 

na “Zlocie Talentów”, była to 

już siódma edycja tej ciekawej 

imprezy. Tym razem odbyła 

się ona 13 Września w Mosi-

nie, w nowo oddanej hali 

sportowo-widowiskowej. Na 

zlocie mogliśmy podziwiać 

ciekawe prace plastyczne z 

różnych Stowarzyszeń i 

Warsztatów a także obejrzeć 

zdjęcia na temat martwej na-

tury i przyrody. Z dużym za-

ciekawieniem oglądaliśmy 

bardzo interesujące przedsta-

wienia teatralne i teledyski a 

także występy wokalne. Bar-


