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Radość karnawału 

oraz kawę i ciasto. Zabawa 

zakończyła się prezentacją 

tanga i „greka zorby‖. Po za-

kończonych tanecznych zma-

ganiach, najlepsi tancerze, 

zostali odznaczeni pamiątko-

wymi medalami. Dziękujemy 

Panu Prezesowi Andrzejowi 

Michalskiemu i Pracownikom 

Firmy Blum- dzięki ofiarności 

ich serc i zakup naszych prac 

na kiermaszu świątecznym 

mogliśmy zorganizować tak 

radosny bal karnawałowy 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Taniec, muzyka i śpiew są 

najlepszym lekarstwem dla 

każdego człowieka na wszelkie 

dolegliwości duszy i ciała. Śpie-

wem i tańcem możemy wyra-

żać swoje emocje. Okazujemy 

radość, smutek, przygnębienie 

a nawet ból. Jednym słowem, 

jest to wspaniała terapia oraz 

integracja, która jest również 

zachętą do aktywnego spędza-

nia czasu, co jest bardzo waż-

ne.Taką okazję do wyrażenia 

swoich emocji oraz aktywnego 

spędzenia czasu mieliśmy w 

czwartek, 30 stycznia. Dzięki 

ludziom o wrażliwych sercach, 

którzy rozumieją nasze po-

trzeby, mogliśmy uczestniczyć 

w zabawie karnawałowej, 

k tó r a  s i ę  odb y ł a  w 

"Eurohotelu‖. Bawiliśmy się 

przy dźwiękach instrumentów, 

które porywały nas do tańca i 

uwrażliwiły nas na piękno 

muzyki. Pracownia plastyczna 

w Kobylnicy pod kierunkiem 

Pani Magdy wykonała piękne 

kotyliony na rękę z imieniem 

każdego z nas. Podczas zaba-

wy spożyliśmy pyszny obiad 

Złoty Słowik 2019”- Każda nuta wyśpiewana i wytańczona z radością 

lat‖ dla Bogdana Maćkowiaka 

za 15 lat ―Słowika‖. Przegląd 

rozpoczął się prezentacją, 

która przypomniała nam po-

przednie edycje, łza zakręciła 

się w oku. Dzięki uczestnictwu 

w przeglądzie możemy wyra-

zić siebie poprzez śpiew i 

taniec. Pokazujemy swoje 

talenty sceniczne z uśmiechem 

na twarzy, bo tak należy witać 

każdy dzień. Podziwialiśmy 

Jubileuszowych debiutantów 

przeglądu. Takie chwile jak ta, 

są ważne dla nich, przekonują 

się, że nie należy bać się sceny, 

bo śpiewają dla ludzi. Publicz-

ność należycie nagrodziła ich 

gromkimi oklaskami. Każdy 

uczestnik „Złotego Słowika‖ 

co roku daje z siebie coś no-

wego, jesteśmy bogatsi o ko-

lejne doświadczenia i wiemy 

co było dobrze a co należy 

poprawić. Wszyscy wykonaw-

cy otrzymali nagrody, dyplomy 

i pamiątki. Dziękujemy Orga-

nizatorom  

 

Autor: Michał Ogoniak 

Co roku jesienią odbywa się 

wydarzenie, na które z nie-

cierpliwością czekają wszyscy 

niepełnosprawni mieszkańcy 

powiatu poznańskiego. Jest to 

Powiatowy Przegląd Piosenki 

Osób Niepełnosprawnych 

„Złoty Słowik‖. W tym roku 

jubileuszowa XV edycja odbyła 

się 15 listopada 2019 w Kona-

rzewie. Repertuar przeglądu 

obejmował piosenki z lat 80-

tych i 90-tych Koncert prowa-

dziła Katarzyna Czarnecka 

wokalistka zespołu „Strefa 

Zero‖, dzięki jej energii nie-

pełnosprawni czuli się świet-

nie. Wokalistka zaprosiła 

wszystkich do wspólnego 

śpiewu, było symboliczne „100 
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smutno i źle Leo wnet pocie-

szy mnie. Zaczęłam również 

wykonywać pracę haftem 

krzyżykowym „Krajobrazu 

jesiennego‖. Mimo, że ten 

rodzaj haftu jest żmudny i 

czasochłonny zajęcie to uspo-

kaja mnie i przynosi wiele 

satysfakcji. Bardzo lubię ota-

czać się pięknymi barwami 

kolorowych mulinek. Dużo 

rozmyślam, ponieważ muszę 

podjąć ważną dla mnie decy-

zję. Mam też wiele różnora-

kich planów, między innymi 

wiosenne porządki na facebo-

ok-u, dysku internetowym 

oraz w materiałach prasowych 

o Edycie Górniak, którą uwiel-

biam. Robię tabelki pod notat-

ki dla lekarza oraz autorskie 

projekty na obrazy, które 

wykonam, gdy wrócę na zaję-

cia do Warsztatu Tera-

pii.Bardzo brakuje mi zajęć 

plastycznych oraz specjalnych 

zadań w pracowni komputero-

wej, w której mogę zawsze 

czegoś nowego nauczyć się i 

rozwijać swoje umiejętności. 

Brakuje mi również kadry, 

kolegów i koleżanek z Warsz-

tatu. 

Autor: Agata Rybicka 

 Światem zaczął rządzić strach 

i lęk a ludzi ogarnęła panika 

spowodowana pandemią. Nie 

będę ukrywać, że mi się to 

udzieliło ale tylko przez chwi-

lę.Jedyną niedogodnością, 

która mi przeszkadza jest 

obawa o moje zdrowie. Nie 

mogę wychodzić na zewnątrz i 

choć ciężko, to wcale nie musi 

być nudno.Bardzo tęsknię za 

odpoczywaniem na moim 

przydomowym, ulubionym 

skwerku wśród drzew i śpie-

wu ptaków i opalaniem się. 

Korzystając z dłuższej chwili 

wolnego czasu postanowiłam 

nadrobić zaległości i oddać się 

swoim pasjom. Nie zapomi-

nam też o ćwiczeniach i wypo-

czynku. Dla relaksu słucham 

mojego nowego odkrycia – 

Leo Rojasa- instrumentalisty 

pochodzącego z Ekwadoru 

wykonującego muzykę indiań-

ską na fletni Pana. Gdy jest mi 

Nietypowe wakacje 

będzie wyglądało życie po 

ustąpieniu epidemii i czy uda 

się zrealizować to, co wcze-

śniej zaplanowałam. Ten nie-

zwykły czas sprawił, że doceni-

łam bliskość drugiego człowie-

ka i jego dobro. Cały Świat 

walczy z koronawirusem po-

magając sobie wzajemnie, 

dzięki czemu stajemy się bliżsi 

sobie a wzajemna pomoc i 

życzliwość łączy ludzi i dodaje 

siły w walce z tym co niewi-

doczne. Bardzo tęsknie za 

wszystkimi i jak najszybciej 

chciałabym zapomnieć o wiru-

sie i wrócić na zajęcia, których 

bardzo mi brakuje.  

Autor : Mirka Penczyńska 

Na początku marca nieoczeki-

wanie dowiedzieliśmy się, że 

pojawił się „On‖- niewidocz-

ny, tajemniczy i bardzo groźny 

koronawirus. Moje plany roz-

padły się niczym domek z kart. 

Zostałam z mamą w domu i 

nagle zabrakło spotkań z bli-

skimi oraz kadrą, codziennych 

zajęć i przyjacielskich rozmów. 

Opustoszały ulice i nie wie-

działam czym wypełnić nad-

miar wolnego czasu. Zaczęłam 

od pomagania w domowych 

zajęciach mamie, słuchania 

ulubionych książek, czytania 

prasy, oglądania telewizji oraz 

codziennej modlitwy oczeku-

jąc na to, co przyniesie kolejny 

dzień. Kontaktując się telefo-

nicznie z niektórymi osobami 

pragnę usłyszeć choć głos 

dawno nie widzianej osoby. 

Cały czas zastanawiam się, jak 

„Tajemniczy i nieznany”  
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Moje życie w Warsztacie 

mi wielką radość, satysfakcję i 

wciągnęło do tego stopnia, iż 

nie chciało mi się wracać do 

domu. Gdy mama skończyła 

rozmowę z Panią kierownik, 

to postanowiłam zostać dłużej 

już bez mamy, która i tak póź-

niej wróciła po mnie. Moją 

pierwszą pracą był „tygrys na 

trawie‖, którą pamiętam do 

dziś. Kilka dni później przyby-

łam jako pełnoprawna uczest-

niczka. Przyjęto mnie bardzo 

ciepło przez kadrę i uczestni-

ków. Na powitanie zaśpiewa-

no tradycyjnie kilka piosenek z 

repertuaru Warsztatu. Gdy 

rozeszliśmy się do swoich 

pracowni dokończyłam moje 

dzieło na szkle, którego nie 

udało mi się wykonać w cało-

ści wcześniej. Jedną z moich 

pasji jest pisanie, dlatego z 

pięcioma innymi uczestnikami 

stworzyliśmy „grupę redakcyj-

ną‖ naszej warsztatowej gazet-

ki „Warsztacik Anielska Przy-

stań‖. Do dziś z rozrzewnie-

niem wspominam jak z wiel-

kim zapałem i energią zabiera-

liśmy do jej „budowania‖. 

Kolejnym radosnym dniem w 

warsztacie był 24 październik 

2014 r., kiedy to z rąk redak-

tora naczelnego miesięcznika 

„Filantrop naszych czasów‖, z 

którym współpracujemy jako 

warsztat otrzymaliśmy podzię-

kowania „Za twórczy wkład 

pracy w rozwój czasopisma, 

uświetniania jego łamów tek-

stami dotyczącymi problemów 

osób niepełnosprawnych.‖ 

Pamiętam jak byłam dumna z 

siebie i kolegów z tego, że 

„ktoś‖ z zewnątrz również 

docenił naszą pracę. Gdy Pani 

kierownik warsztatu poprosiła 

mnie do swojego gabinetu 

pomyślałam, że to o inną Aga-

tę chodzi. Byłam zaskoczona i 

nie wiedziałam co się dzieje, 

gdy zobaczyłam Pana redakto-

ra Marcina Bajerowicza z 

„Filantropa‖ wręczającego mi 

dyplom z podziękowaniem. 

Byłam bardzo szczęśliwa w 

moim sercu zapanowała 

ogromna radość. Poza plastyką 

moim hobby są komputery, 

dlatego w pracowni kompute-

rowej czuje się jak ryba w 

wodzie. Bardzo lubię wykony-

wać powierzone mi w tej 

pracowni zadania oraz posze-

rzać swoją wiedzę z zakresu 

informatyki. Mimo wiedzy, 

którą zdobyłam w codziennej 

pracy na zajęciach oraz wcze-

śniejszej nauce w szkole, to 

dodatkowo mogłam wziąć 

udział w certyfikowanym kur-

sie komputerowym. Ucieszy-

łam się bardzo i przypomnia-

łam sobie wiele rzeczy z pod-

stawówki. Najbardziej podo-

bała mi się prezentacja poży-

tecznych stron internetowych, 

z których korzystam jak zaj-

dzie potrzeba. Pobyt w 

Warsztacie daje mi bardzo 

dużo, nie tylko spotkania z 

osobami, które tak samo jak ja 

wiedzą, co to niepełnospraw-

ność. Pomagamy sobie wza-

jemnie i mogę z nimi poroz-

mawiać na wszystkie tematy. 

Grupa motywuje mnie do 

działania a taka forma nauki 

przez pokazywanie, bardzo mi 

odpowiada. Dzięki temu mogę 

utrwalać swoje umiejętności, 

rozwijać manualnie i intelektu-

alnie. Dziękuję Pani Kierow-

nik, Kadrze i Uczestnikom za 

te piękne chwile 

 

Autor: Agata Rybicka 

Trudno jest jednoznacznie 

określić moje najpiękniejsze 

chwile i wspomnienia z 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Przez 14 lat nagromadziło się 

dużo, nie wszystkie pamiętam 

tak dokładnie. Pierwszy raz w 

WTZ pojawiłam się z mamą 3 

czerwca 2006 roku jako kan-

dydatka na uczestnika. Celem 

odwiedzin było zapoznanie się 

z funkcjonowaniem ośrodka, 

poznanie uczestników i doko-

nanie wszelkich formalności 

związanych z przyjęciem do 

warsztatu. Pamiętam, jak się 

bałam tej wizyty i chciałam jej 

za wszelką cenę uniknąć. Mia-

łam obawy, że sobie nie pora-

dzę i nie dogadam się z pozo-

stałymi uczestnikami i kadrą. 

Jednak, gdy przekroczyłam 

próg warsztatu pomyślałam, iż 

może być fajnie. Po rozmowie 

z Panią kierownik i psycholog, 

podpisaniu wszystkich doku-

mentów zostałyśmy oprowa-

dzone po pracowniach warsz-

tatu. Następnie mama udała 

się na dalszą rozmowę z 

warsztatową Panią psycholog a 

mi zaproponowano malowanie 

na szkle w pracowni plastycz-

nej. Plastyka to zajęcie, które 

uwielbiam więc z ochotą i z 

wielką przyjemnością przystą-

piłam do pracy, gdyż pierwszy 

raz w życiu mogłam w ten 

sposób malować i wyżyć się 

twórczo. To zajęcie sprawiło 
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daktorem gazety - Lekcja o 

―Filantropie‖ w gimnazjum - 

Jubileusz XX-lecia gazety i 

wyróżnienie mnie medalem za 

aktywność literacką  

4. Poznajemy język kulturę 

obyczaje kuchnię Chin i Hisz-

panii - spotkania z wolontariu-

szami z tych krajów. 

5. Zaczynam współpracę z 

lokalną TV, gdzie prowadzę 

programy o nas pt ‖Wystarczy 

że chcesz!‖ 

Masz kogoś kto pomoże ci w 

realizacji marzeń, pamiętaj one 

spełnią się, bo my żyjemy  

tak jak ty 

 

Autor:  Michał Ogoniak  

 

 

 

     ―Warto mieć wspomnienia 

i marzenia  Może każdy czyta-

jący moją notkę zapyta czy 

mam wspomnienia i marzenia? 

Ja wówczas odpowiem mu: 

jasne że mam te spełnione i te 

o których marzę oraz te które 

będą darem dla mnie. Mam 

kilka pięknych wspomnień i 

nie potrafię opisać jednego 

1.Licheń i List od Prezydenta 

Bracia kapłani są mi bliscy i 

dziękuje im za to, że nigdy nie 

zapomnę naszej wycieczki do 

Lichenia i służby ministranckiej 

w tamtejszej bazylice w roku 

tragedii smoleńskiej. Para 

prezydencka Maria i Lech 

Kaczyńscy są nam bliscy. Czte-

ry dni przed wypadkiem otrzy-

maliśmy list z pozdrowieniami 

dla nas. Dzięki koledze Arko-

wi, który będąc w pracowni 

komputerowej napisał list do 

Prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go. 

2.Gruszczyn ważny dla mnie - 

mój pierwszy artykuł o półko-

loniach do Filantropa w 2008 

r. - Spotkanie i śpiew z Eleni - 

Wizyta Księdza Biskupa na 

naszych półkoloniach - Letnia 

Olimpiada 2012 z drużyną 

hokeistów na trawie  

3.. Wspomnienia przeżyte z 

„Filantropem‖ - Spotkanie 

czytelnicze i rozmowa z re-

  Warto mieć wspomnienia i marzenia   

książkom poznaję inny świat i 

uczę się pięknych słów. Bar-

dzo cieszę się z każdego au-

diobooka. Moimi słowami 

zachęcam wszystkich, by tak 

jak ja z pasją sięgali po książki i 

żeby były one „Przyjaciółmi‖ 

na całe życie.  

Pozdrawiam  

 

Autor: Mirka Penczyńska 

 

 

23 kwietnia obchodziliśmy 

„Dzień Książki‖. Odkąd pa-

miętam książki zawsze mi 

towarzyszyły. Najpierw były to 

bajki a potem radiowe powie-

ści w odcinkach czytane przez 

znanych aktorów i lektorów. 

Następnie sięgnęłam po braj-

lowskie tomy i audiobooki na 

kasetach. Dziś w czasie pande-

mii jeszcze więcej czytam i 

słucham ulubionych książek- 

audiobooków. Moja najbar-

dziej ulubiona pisarka, to Mał-

gorzata Musierowicz. Dzięki 

Najlepszy Przyjaciel 
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Powoli do pracy 

wijające myślenie.Po powro-

cie z radością zobaczyłem 

pracujących kolegów z pra-

cowni stolarskiej, którzy z 

zapałem chwycili za papier 

ścierny oraz wspólnie pracu-

ją nad nowymi projektami. 

Podobnie jest w pracowni 

krawieckiej, sali rehabilitacyj-

nej czy gospodarstwa domo-

wego.Pandemia poprzesta-

wiała nasze plany. Festiwale 

filmowe, w których bierzemy 

udział przełożone zostały na 

przyszły rok, warsztaty te-

atralne wstrzymane, tak 

samo inne wydarzenia takie 

jak zaplanowane na ten rok 

szkolenia komputerowe. 

Wierzę, że co się odwlecze 

to nie uciecze. Może będzie 

w nas większa chęć do po-

dejmowania nowych planów, 

wyzwań, celów i zmagań w 

nowej rzeczywistości. Ser-

decznie pozdrawiam, 

 

 Autor: Michał Ogoniak 

 Drodzy przyjaciele. Chcę 

Was powitać i powiedzieć , 

że tęsknię za Waszą obecno-

ścią, rozmowami i wspólną 

pracą w warsztacie. Chciał-

bym podzielić się z wami 

kilkoma spostrzeżeniami. Po 

długim czasie kwarantanny, 

odrabianiu zadań metodą 

zdalną, uczestnicy zaczęli 

stopniowo wracać na zajęcia. 

Powolne przywracanie zna-

czy, zachowanie zasad sani-

tarnych, mierzenie tempera-

tury i dezynfekcja rąk przy 

wejściu do wtz, przyłbice 

ochronne, odległość 2 m 

jedna osoba od drugiej. Po 

długiej przerwie jestem 

wśród przyjaciół, nie nudzę 

się w domu , a czas spędzony 

tu płynie inaczej niż w pracy 

zdalnej. Mogę znów być ak-

tywny, robić to co lubię, 

pisać artykuły kierowane do 

was, grać w gry edukacyjne 

takie jak ,,piknik słowo‘‘ roz-
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opanować, złapanie odpowied-

niej pozycji nie było to takie 

łatwe. Treningowy przejazd 

korytarza w WTZ z instrukta-

żem rehabilitanta spowodowa-

ło, że skała powoli zaczyna 

pękać, i ku mojej radości już 

małe odległości pokonuje sam. 

Dzięki codziennej walce, z 

dnia na dzień potrafiłem prze-

walczyć swoje słabości. Udo-

wodniłem sobie, że jeśli 

chcesz możliwe jest pokonanie 

wewnętrznego strachu i dąże-

nie do celu krok po kroku. 

Wiem , że życie zawsze sta-

wiać będzie mniejsze lub więk-

sze góry do pokonania, ale to 

na czym mi zależało udało się. 

 

Autor:  Michał Ogoniak 

 W ,,Filantropie‖ były publiko-

wane cyklicznie dzienniki osób 

niepełnosprawnych, opowiada-

jące o zmaganiach się z choro-

bą i przeciwnościami losu 

„Moje Kilimandżaro‖. Zainspi-

rowało mnie to do podjęcia 

tematu i opisania mojej góry. 

Kilimandżaro to góra w Tan-

zanii. Trudno ją zdobyć, ale jak 

się uda to satysfakcja niesamo-

wita. Tak było i ze mną. Wpie-

rałem sobie, że nie dam rady, 

inni pomogą, po co mam się 

męczyć skoro tak jest ‗‘ok.‘‘ i 

może nadal być mi wygodnie. 

Taka góra która jak sama o 

sobie mówi, że jestnie do 

pokonania, z którą 10 lat nic 

nie robiłem, aż mówię dość. 

Zaczynam powoli, kamyczek 

po kamyczku łamać przeszko-

dę, Kamyczki, które pozwoliły 

pokonać moje wewnętrzne 

kilimandżaro to między innymi 

zmiana wózka i nauka jak go 

   Na szlaku 

30 lat minęło 

samo miejsce i zrobiliśmy 

zdjęcie. My- postarzeliśmy się 

o trzydzieści lat (wtedy więk-

szość z nas była dziećmi) a 

miejsce wypiękniało powstały 

boiska, plac zabaw, teren za-

zielenił się. Z niecierpliwością 

czekamy na wyniki konkursu. 

Uczestnicy WTZ w Swarzę-

dzu z opiekunami 

14 lipca w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Swarzędzu odbyło 

się spotkanie podsumowujące 

konkurs fotograficzny. Nasze 

Stowarzyszenie otrzymało 

pierwsze miejsce w kategorii 

„Mieszkańcy‖. Nagrodę i upo-

minki z rąk Burmistrza Pana 

Mariana Szkudlarka odebrał 

Pan Mariusz Wieliczko (autor 

zdjęcia), Agnieszka Kałka i 

Barbara Kucharska. Cieszymy 

się bardzo, dziękujemy, czuje-

my się mocno zintegrowani z 

naszym miastem. Szykujemy 

się do profesjonalnej sesji 

zdjęciowej w atelier Marka 

Błachnio. Będziemy mieć pięk-

ne pamiątki na obchody 30- 

lecia Stowarzyszenia.  

 

Barbara Kucharska i Stowarzy-

szenie 

 To tytuł konkursu fotograficz-

nego ogłoszonego w naszej 

gminie z okazji 30-lecia działa-

nia Samorządu. Polegał on na 

porównaniu zdjęcia sprzed 30 

lat z fotografią tego samego 

miejsca z tymi samymi ludźmi. 

Nasze Stowarzyszenie zbliża 

się również do obchodów 30-

lecia działalności. Poszukaliśmy 

w naszej kronice zdjęcie 

sprzed 30 lat. Mieliśmy wtedy 

półkolonie letnie – spotykali-

śmy się na gry i zabawy przed 

Szkołą Podstawową nr 3 na 

oś. Czwartaków. Po 30-tu 

latach wybraliśmy się w to 
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Wakacje trochę inaczej 

okna możliwe jest docenienie 

piękna okolicy w której żyję. 

Nie zauważyłem tego wcze-

śniej. Czas to nadrobić w tym 

roku. Z chęcią wziąłem udział 

w zadaniu zdalnym- ankiecie z 

pytaniem ―Zaznaczcie gdzie 

najchętniej pojechalibyście na 

wakacje? W komentarzach 

możecie podać konkretne 

miejsca lub napisać co najbar-

dziej podobało Wam się w 

tych miejscach: Morze, góry, 

jeziora, wieś(agroturystyka)‖ 

Wybrałem góry bo lubię kra-

jobraz i muzykę tego regio-

nu.Wiem - to tylko marzenia, 

ale cieszę się z tego, czego 

doświadczam na co dzień- 

piękna okolicy, w której 

mieszkam- jezioro, las, piękna 

aleja dla pieszych i rowerów, 

wózków, cisza i śpiew ptaków. 

  

Autor: Michał Ogoniak 

 Czas zbliżających się wakacji 

muszę pozostawić w strefie 

marzeń. Mógłbym wypoczy-

wać gdyby nie pandemia. Tyle 

można byłoby zaplanować. 

Lubię przyrodę, więc piękne 

widoki Polski będę zapisywał 

w obiektywie aparatu o różnej 

porze dnia: zmieniający się 

kolor nieba, ptaki w locie, 

kwitnące różnobarwnie kwia-

ty, tafla jeziora w blasku słoń-

ca. Przez spacer i widok z 

„Wakacyjny deser” 

wać przy ognisku a kiełbaska z 

niego to pychota. Morski 

wiatr jest chłodny - przy nim 

odpoczywam. Natomiast w 

dni gdy pada najbardziej lubię 

malować obrazki i patrzeć co 

dzieje się na dworze, cieszy 

mnie widok ludzi na molo. 

Ogródki kawiarniane pełne są 

kolorowych kwiatów i ludzi. 

Po powrocie z wakacji, poma-

gam w domu . Moje zadanie 

to robienie soków. Mam na-

dzieje że rodzina jest z nich 

zadowolona i pije je  

ze smakiem. 

Autor: Marlena Fiut 

Gdy Jestem w domu to już w 

czwartek myślę o tym co 

zjem w niedziele na podwie-

czorek. Najbardziej lubię jeść 

owoce: maliny, truskawki, 

borówki, jeżyny, jagody, jabł-

ka, brzoskwinie, winogrona z 

bitą śmietaną oraz pić napoje i 

koktajle owocowe. Owoce 

mają dużo witamin. Czasem 

zjadam czekoladę z orzecha-

mi, ptasie mleczko o smaku 

śmietankowym. Lato lubię za 

to że jest ciepło i mogę robić 

zdjęcia przyrody, kwiaty nie-

zapominajki i inne. Ptaki to 

ulubiony temat do fotografii. 

Gdy jestem nad morzem to 

podziwiam zachód słońca. 

Nad morzem chętnie jem 

ryby, desery lodowe oraz 

lubię opalać się na plaży. Wie-

czorem potańczyć przy do-

brej dyskotekowej muzyce 

granej na żywo i z płyt, śpie-
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czeń, buty na zmianę i ćwiczy-

my. Układam puzle chodzę do 

psychologa i logopedy. Lubię 

baliki mikołajkowe, wycieczki i 

zabawy karnawałowe. Naszą 

szefową Basie Kucharską lubię 

za to, że pomaga niepełno-

sprawnym osobom. Bardzo 

lubię kiedy to wszystko robi-

my wspólnie w naszym warsz-

tacie.   

AutorŁ Marlena Fiut  

W warsztacie bardzo lubię: 

rysować kwiaty, śpiewać pio-

senki z grupą pani Marii. W 

Stowarzyszeniu jest wesoło. 

Robimy dyskoteki, bawimy się 

i tańczymy. Biorę udział w 

konkursach i w zawodach 

sportowych między innymi w 

Olimpiadzie Sportowej na 

Unii. W warsztacie panuje 

miła atmosfera, więc i ja mam 

się dobrze, bo wesoło śpie-

wam i głośno się śmieję. Z 

pasją maluje wcześniej naszki-

cowane obrazy oraz szyję i 

haftuję koty, kwiaty. Lubię 

rysować zamki, łabędzie, ko-

ścioły, domy, samochody. W 

pracowni komputerowej pi-

szemy notatki. Przynosimy 

strój gimnastyczny do ćwi-

W naszym warsztacie  

Maluje z pasją i pomagam innym  

"Ogólnopolskich Konfronta-

cjach Artystycznych Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej 

w Dobrzycy". Organizatorzy 

wysłali zaproszenie do Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej w 

Swarzędzu , gdzie jestem 

uczestnikiem. Warto mieć 

marzenia i dążyć do ich speł-

nienia. Do dnia dzisiejszego 

robię to poprzez śpiewanie. 

Każdemu polecam, by w swym 

życiu znalazł cel i pomimo 

trudnej drogi walczyć o to 

czego się pragnie w życiu. W 

tak trudnej drodze mogę li-

czyć na przyjaciół, bo Oni 

zawsze mi pomogą. Pamiętam 

rok 2007 pierwszy występ na 

konfrontacjach, zaśpiewałem 

wtedy utwór "Senny szept" z 

rep. Czerwonych Gitar. Pomi-

mo dobrych chęci, to występ 

był udany ale nie ominął mnie 

stres. Rok później już było 

lepiej, Krzysztof Krawczyk i 

jego rep. okazał się szczęśliwy 

- zdobyłem wtedy "Złotą Nut-

kę". Należy wspomnieć także 

o wspólnej integracji uczestni-

ków festiwalu przy ognisku. W 

tym czasie odbywają się kon-

certy w ramach "Dni Dobrzy-

cy". Tam widziałem występy 

Cleo, Mezo a rok temu zespół 

Piersi. Po koncertach gwiazd 

udaje mi się zrobić zdjęcie, 

czasem zdobyć autograf. Jubi-

leuszowa X edycja Konfronta-

cji była szczególna, bo na niej 

dostałam wyróżnienie za 

utwór Krawczyka 

"Uśmiechem Przywitaj Dzień". 

Dziękuje Organizatorom Kon-

frontacji, którzy co roku przy-

czyniają się do tego, że mogę 

spotykać przyjaciół. Bywa to 

często jedyna okazja do roz-

mów w cztery oczy a nie onli-

ne. 

AutorŁ Przemysław Szuman 

Po przerwie spowodowanej 

pandemią koronawirusa i po-

wrocie do warsztatu za namo-

wą terapeutki postanowiłem 

namalować mój dom marzeń i 

rower. Czas zabrać się do 

pracy, a więc wymyślić szkice 

obu rysunków. Za pomocą 

kartki i ołówka zaczynam pro-

jektować moje dzieła, które z 

poprawkami przenoszę na 

płótno. Dom marzeń i pikni-

kowy rower z owocami nabie-

rał kolorów; jasnego nieba, 

rosnącej trawy i palącego 

słońca. Jak to fajnie przypo-

mnieć sobie stare czasy z 

pędzlem w dłoni i paletą barw. 

Oprócz malowania mam także 

inne zainteresowania np; ro-

bienie na drutach i szydełku, 

gdy trzeba zrobić zakupy dla 

pracowni gospodarstwa do-

mowego nie odmawiam. Nig-

dy nikt nie usłyszał ode mnie 

nie-nie pomogę, tylko jak 

przystało na starego harcerza 

wyciągam pomocną dłoń. 

Autor: P Po 4 latach przerwy 

wziąłem udział w 
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Śpiewak amator 

o wspólnej integracji uczestni-

ków festiwalu przy ognisku. W 

tym czasie odbywają się kon-

certy w ramach "Dni Dobrzy-

cy". Tam widziałem występy 

Cleo, Mezo a rok temu zespół 

Piersi. Po koncertach gwiazd 

udaje mi się zrobić zdjęcie, 

czasem zdobyć autograf. Jubi-

leuszowa X edycja Konfronta-

cji była szczególna, bo na niej 

dostałam wyróżnienie za 

u t w ó r  K r a w c z y k a 

"Uśmiechem Przywitaj Dzień". 

Dziękuje Organizatorom Kon-

frontacji, którzy co roku przy-

czyniają się do tego, że mogę 

spotykać przyjaciół. Bywa to 

często jedyna okazja do roz-

mów w cztery oczy a  

nie online.  

  

Autor: Piotr Śliwiński 

 Po 4 latach przerwy wziąłem 

udział w "Ogólnopolskich 

Konfrontacjach Artystycznych 

Dzieci i Młodzieży Niepełno-

sprawnej w Dobrzycy". Orga-

nizatorzy wysłali zaproszenie 

do Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej w Swarzędzu , gdzie je-

stem uczestnikiem. Warto 

mieć marzenia i dążyć do ich 

spełnienia. Do dnia dzisiejsze-

go robię to poprzez śpiewa-

nie. Każdemu polecam, by w 

swym życiu znalazł cel i pomi-

mo trudnej drogi walczyć o to 

czego się pragnie w życiu. W 

tak trudnej drodze mogę li-

czyć na przyjaciół, bo Oni 

zawsze mi pomogą. Pamiętam 

rok 2007 pierwszy występ na 

konfrontacjach, zaśpiewałem 

wtedy utwór "Senny szept" z 

rep. Czerwonych Gitar. Pomi-

mo dobrych chęci, to występ 

był udany ale nie ominął mnie 

stres. Rok później już było 

lepiej, Krzysztof Krawczyk i 

jego rep. okazał się szczęśliwy 

- zdobyłem wtedy "Złotą Nut-

kę". Należy wspomnieć także 

Lubię tego aktora 

monia Phila. Daniel Stern ma 

również czarujący głos. Uży-

czył go do serialu telewizyj-

nego „Cudowne lata‖, które-

go kilka odcinków wyreżyse-

rował. Jego filmografia jest 

bardzo bogata, co świadczy o 

jego aktorskim talencie i 

dowcipnym usposobieniu. 

Mam nadzieje, że wcieli się 

jeszcze w nie jedną śmieszną 

i czarującą rolę i dalej będzie 

nas rozbawiał. 

Autor: Marlena Fiut 

Daniel Stern jest super fajnym 

aktorem. Bardzo go lubię za 

jego filmowe komediowe role. 

Kobiety lubią go za ładne, 

szare oczy oraz za humor i 

charakterystyczny śmiech. 

Znam go z roli w filmach: 

„Kevin sam w domu‖ i „Kevin 

sam w Nowym Jorku‖. To te 

kreacje przyniosły mu sławę, 

gra w nich rabusia Marva z 

bujną lokowaną czupryną. Ta 

rola zawsze bardzo mnie roz-

śmiesza. W latach dziewięć-

dziesiątych D.Stern zagrał w 

filmie „Złoto dla naiwnych" i 

"Spowrotem w siodle‖, gdzie 

wciela się w role miłego ga-
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rowywałem ozdobnymi foto-

grafiami. Słuchałem też dużo 

muzyki, dbałem o porządek w 

swym pokoju. Odwiedziłem 

białą Damę w Kórniku i robi-

łem zdjęcia konkursowe na 

Zlot Talentów. Po wznowie-

niu działalności warsztatów 

byłem w stałym kontakcie z 

terapeutą prowadzącym i z 

uczestnikami z naszego warsz-

tatu. Te chwile były wyjątko-

we pomimo tego, że siedzia-

łem w domu cały czas, ale 

miałem nadzieję na lepsze 

jutro 

 

Autor: Piotr Śliwiński  

 W moim życiu zmieniło się 

wiele a dzień 12.03.2020 roku 

zapamiętam jako chwilę, w 

której świat stanął na głowie. 

Zamknięto WTZ, a my znaleź-

liśmy się w nowej sytuacji. 

Czas zupełnie inaczej płynął w 

domu. Dla mnie były to chwi-

le, w których spędzałem wię-

cej momentów z rodziną , mój 

siostrzeniec i siostrzenica 

pomagali mi na tyle ile pozwala 

im ich wiek. Moi mali wolonta-

riusze sami chcieli mi poma-

gać. Odkryłem pasję tworze-

nia collage ze zdjęć i podszko-

liłem swój warsztat fotogra-

ficzny. Moich znajomych obda-

Sztuka przetrwania  

To co widzę z mojego okna  

dla dzieci i wieże kościoła. 

Następny szkic będzie właśnie 

z tym motywem. Pobyt w 

domu w moim przypadku to 

tęsknota za przyjaciółmi, zaję-

ciami w pracowniach i tera-

peutami 

 

Autor: Agnieszka Szydłowska  

W czasie epidemii wzięłam 

udział w zadaniu zdalnym pt. 

„Widok z okna‖. Od kwietnia 

instruktorzy postanowili za-

dbać o nas i o to żebyśmy się 

nie nudzili. „Korona Warszta-

ty‖ to szereg zadań przygoto-

wanych specjalnie dla nas. 

Wyżej wymieniona kategoria 

zainteresowała mnie najbar-

dziej. Zabrałam się do pracy, 

szkicuję widok z okna na osie-

dlu; drzewo symbolizujące 

matury oraz wieżowiec za-

mieszkały przez grono moich 

sąsiadów. Użyłam do tego 

kredek, bloku rysunkowego, 

starałam się zrobić to prawie 

idealnie. Natomiast kolory 

rysunku to już moja wyobraź-

nia. Za wysokim wieżowcem 

zachodzi słońce malując poma-

rańczowe światło na błękitnym 

niebie, u podstawy wieżowca 

zielona trawa, z której wyrasta 

piękny kasztanowiec, kwitnący 

białymi kwiatami. Na balko-

nach wieżowca, które widzę z 

okna kwiaty i ozdobne rośliny 

wypełniają przestrzeń bloku. 

Patrząc przez okno po drugiej 

stronie zobaczyłam plac zabaw 
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fletów piccolo fletów bocz-

nych, saksofonu i ukulele. 

Drugi dzień poświęcony był 

muzyce filmowej. Dowiedzia-

łem się jak powstały pierwsze 

filmy , fotografie, kinetoskop i 

kinematograf braci Lumiere. 

Filmy były wówczas czarno-

białe i bez dźwięku. Muzyka 

wykonywana była na żywo 

przez zespół, który znajdował 

się blisko ekranu kinowego i 

wykonywał odpowiednią do 

sytuacji muzykę. W latach 

sześćdziesiątych powstaje 

hollywood a muzyka filmowa 

bardzo się rozwija, stając się 

integralną częścią filmu. Polscy 

kompozytorzy przyczynili się 

również do rozwoju świato-

wej muzyki filmowej, byli nimi 

między innymi Henryk Wars z 

piosenką ‖Ach jak przyjemnie‖ 

wpadającą słuchaczom w 

ucho, Krzysztof Komeda 

twórca muzyki do filmu ―Nóż 

w wodzie‖. Uwielbiał jazz i 

umiejętnie przenosił go do 

swych kompozycji, Jan A. P. 

Kaczmarek autor muzyki do 

filmu ―Marzyciel‖ nagrodzonej 

Oscarem. Następnie zostały 

zaprezentowane w programie 

u twory  in strumentaln ie 

―Miodowe lata‖, ―Janosik‖ 

oraz ―Pieśń o małym rycerzu‖. 

Dzięki lekcji z Akademii wiem, 

że Jon Williams jest kompozy-

torem muzyki do filmu 

―Kevin―, natomiast Kilar two-

rzy kompozycje do ―Pana 

Tadeusza‖. Oglądając przez 

dwa dni transmisje koncerto-

we najbardziej pozostała w 

mojej pamięci część druga. 

Sam obcuje z muzyką na co 

dzień, wiem że potrafi wycią-

gnąć z nas emocje i uczucia. 

Zaprezentowana muzyka fil-

mowa ugruntowała moje zami-

łowanie do kompozycji mu-

zycznych wykonywanych na 

klasycznych instrumentach.  

 

Autor: Michał Ogoniak 

Pierwszy i drugi października 

2020 roku to dla mnie niety-

powa lekcja muzyki. Projekt 

realizowany był przez Akade-

mię Muzyczną im. Ignacego 

Paderewskiego w Poznaniu, 

skierowany do uczniów ze 

Szkoły Podstawowej Kawale-

rów Orderu Uśmiechu z Ko-

bylnicy I dla nas uczestników 

WTZ, umieszczony został na 

stronie internetowej akademii. 

Słuchając pierwszej części 

koncertu pt. ‖Piosenki z ba-

jek‖ przyznam, że mogłem 

rozpoznać utwór dopiero 

wtedy, gdy został zaśpiewany. 

Koncert był słowno-wokalno -

instrumentalny, przed melo-

diami w kilku słowach wpro-

wadzano nas w klimat jak będą 

opracowane przeboje i z ja-

kich animacji je zaczerpnięto. 

Dzięki temu słuchacz mógł 

zatopić się w opracowaniach 

zamknąć oczy i pomarzyć. 

Utwory zagrane były z wyko-

rzystaniem oryginalnego frag-

mentu np: intro piosenki z 

kreskówki, a ciąg dalszy odgry-

wała sekcja instrumentalna 

Muzyka online “Co słychać Grajmy razem  
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która położona jest w dolnej 

części kościoła Matki Bożej 

Częstochowskiej. można do 

niej wejść od strony Golgoty. 

Dalszym etapem naszej piel-

grzymki jest przejście drogi 

krzyżowej. Następnie składa-

my cześć przy ołtarzu gdzie 

znajduje się krucyfiks, z które-

go losami związana jest nie-

zwykła historia. Podczas II 

wojny światowej, w kościele 

parafialnym pod wezwaniem 

św. Doroty, hitlerowcy urzą-

dzili szkołę dla chłopców z 

obozu Hitlerjugend. Któregoś 

dnia, w lipcu 1944 roku, chcąc 

pokazać swoim wychowan-

kom, że nie ma Bo-

ga ,wychowawczyni obozu 

zgromadziła ich przed kaplicą 

cmentarną. Następnie wymie-

rzyła z pistoletu i strzeliła do 

krucyfiksu, który znajdował się 

nad wejściem do kaplicy. Do 

dzisiejszego dnia krucyfiks ze 

śladami po kulach jest świad-

kiem tej strasznej historii. 

Licheńskie źródełko znane jest 

z uzdrowieńczej  

  

Autor: Agnieszka Szydłowska 

Epidemia korona wirusa spo-

wodowała, że moje plany wa-

kacyjne zmieniły się i w tym 

roku nie byłam z bliskimi w 

Licheńskim Sanktuarium. Od 

kilku lat odwiedzamy to miej-

sce związane z Matką Bożą i 

Janem Pawłem II, którego 

pomnik stoi przy wjeździe do 

Lichenia .Naszą pielgrzymko-

wą licheńską trasę zaczynamy 

od Kościoła św. Doroty, idę 

tam z mamą i ciocią pomodlić 

się w intencjach, które nosimy 

w sercu. Następnie kierujemy 

się do Sanktuarium Matki 

Bożej Licheńskiej gdzie uczest-

niczymy we Mszy św. Sanktu-

arium to największa bazylika w 

Polsce, która powstała w la-

tach 1994 r -2004 r. Znana 

jest historia kaplicy św Krzyża, 

Film Zlot Talentów 2020 

teatralnych, malarskich i foto-

graficznych było na przygoto-

wanie więcej czasu.Aktorzy, 

wokaliści, plastycy dając z 

siebie 100 procent sprawili 

ogromną radość oglądającym 

i  pełno pozytywnych emocji. 

Teledyski pokazały mi jak 

przez dobrze dobrane sce-

ny  można pokazać przyjaźń 

oraz piękno w okolicy, która 

nas otacza. W malarstwie i 

wokalu można było zauwa-

żyć  jak ważna jest interpreta-

cja, by zaskoczyć  widza. W 

VIII „Zlocie Talentów‖ nie 

brałem udziału ale mam na-

dzieje, że w przyszłym roku 

wezmę udział. Serdecznie 

gratuluję tegorocznym laure-

atom. 

 Autor: Michał Ogoniak 

Zlot Talentów‖ w 2020 roku 

był inny niż wszystkie ze 

względu na sytuację epidemio-

logiczną. O wynikach konkur-

su dowiedzieliśmy się z filmu 

przesłanego przez organizato-

rów na skrzynkę mailową 

naszego Stowarzyszenia. Pra-

gnę opisać moje wrażenia po 

obejrzeniu ekranizacji. Film 

pokazał letnie warsztaty w 

Puszczykowie i to jacy jeste-

śmy pomimo naszych scho-

rzeń. Jedno z przedstawień 

dało pytanie Co zrobić by 

człowiek był przyjacielem 

drugiego człowieka? Przyja-

ciel  jest na każdą chwilę do-

brą i złą. Najbardziej urzekł 

mnie utwór ‖Concerto Gros-

so‖, który został wykonany 

przy użyciu bębnów przez 

uczestników biorących udział 

w letnich warsztatach w Pusz-

czykowie. Z tegorocz-

nych  występów wokalnych, 

Pielgrzymując śladami Mary   
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Mój idol i miasto nocą 

śmy od zebrania materiału z 

internetu, zdjęć artystki oraz 

gadżetów związanych z coun-

try. Odnaleźliśmy ballady i 

utwory filmowe, teksty piose-

nek, które inspirowały nas do 

stworzenia plakatu. Zrobiliśmy 

trzy wersje, każda kompozycja 

reprezentowała inną wersje 

wizualną w formie collage. 

Pierwsze dwa układy plakatu 

nie przekonywały nas, a więc 

trzeba było pomyśleć nad 

trzecią wersją. Finalna wersja 

została zakomponowana ze 

zdjęć piosenkarki w środko-

wej części a naokoło fotografii 

umieściliśmy sentencje o mu-

zyce. Trzecia kompozycja 

plakatu wydała się nam najbar-

dziej czytelna i przekazująca 

nasze przesłanie dla odbiorcy. 

Rozpędzony w działaniu posta-

nowiłem podjąć się udziału w 

drugiej kategorii, której temat 

dotyczył fotografii robionej w 

nocy. Aparat od kilku lat to-

warzyszy mi podczas wojaży i 

spacerów. W okolicach domu 

jest Jezioro Swarzędzkie i długi 

spacerowy pasaż. Będąc na 

wieczornym spacerze posta-

nowiłem uchwycić blask księ-

życa w odbiciu tafli jeziora. 

Ten urokliwy widok, który 

udało mi się zapisać na foto-

grafii długo pozostanie w mo-

jej pamięci. Mam nadzieje, że 

prace, które wykonałem zain-

teresują odbiorców, a o wyni-

kach moich zmagań postaram 

się poinformować jak najszyb-

ciej 

Autor: Michał Ogoniak 

‘‘Zlot talentów‘ jak co roku 

jest dla mnie czasem na to, by 

przemyśleć czego spróbować 

w tym roku. Ta edycja przy-

niosła mi kolejne pomysły na 

prace. Czytając kategorie kon-

kursu najbardziej przypadł mi 

do gustu temat „Mój idol‖. 

Przywołałem w pamięci kon-

cert, na którym byłem. Odbył 

się on w letnim plenerze peł-

nym zieleni i słońca. Był to 

koncert country w wykonaniu 

gwiazdy Urszuli Chojan. Jej 

muzyka pełna życia i radości 

przybliża „dziki zachód‖ i jego 

klimat. Niestety jej nagła 

śmierć podczas kręcenia wide-

oklipu w USA przerwała karie-

rę artystki. Rok przed wypad-

kiem Urszuli Chojan widzia-

łem jej występ na żywo i nie 

miałem problemu z bohate-

rem, którego przedstawię na 

plakacie. Do współpracy przy 

plakacie poprosiłem koleżankę 

Sylwię, która zgodziła się mi 

pomóc. Naszą pracę zaczęli-
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skoczków narciarskich. Cały 

czas zamierzam kontynuować 

moją pasję, gdyż jest dla mnie 

śladem i wspomnieniem mi-

nionych podróży i przebytej 

drogi. Breloczki uświadamiają 

mi wielość narodowości na-

szego świata , w którym panu-

je rożna estetyka i kultura. 

Moja kolekcja nie ujrzała jesz-

cze światła dziennego, chciał-

bym ją kiedyś wystawić w 

jednej sali ekspozycyjnej aby 

zarazić odbiorców radością z 

naprawdę niewielkich rzeczy. 

Każdemu polecam aby znalazł 

w życiu swoją pasję czy hobby 

bo to kształtuje charakter, 

odstresowuje, daje dużo rado-

ści, odświeża i przywołuje 

wspomnienia . W naszej pasji i 

zainteresowaniach możemy się 

rozwijać w kierunku jaki sobie 

wymarzymy. Naprawdę warto 

mieć pasje 

 

Autor: Piotr Śliwiński 

 

 

Dziś otrzymałem najnowszy 

egzemplarz breloczka do klu-

czy, który promuje lotto. Jest 

to pierwszy egzemplarz w tym 

roku. Moją kolekcje brelocz-

ków składam już od ponad 10 

lat a na ten moment liczy ona 

ponad 400 sztuk. Wielkość 

egzemplarza nie przekracza 

dziesięciu centymetrów. Zami-

łowanie zaczęło się od paru 

egzemplarzy, które przywio-

złem z wycieczek po Polsce 

czy różnych imprez i wyda-

rzeń kulturalnych w których 

uczestniczyłem Są to swoiste 

pamiątki, inne otrzymałem 

przywiezione przez przyjaciół 

z podroży po świecie . Kiedy 

jeszcze kolekcja była nieduża 

to eksponowałem ją na czte-

rech korkowych tablicach, do 

których poprzyczepiane były 

kolorowymi pineskami . Brelo-

ki systematyzuję co do pocho-

dzenia na zagraniczne i pol-

skie. Z zagranicznych egzem-

plarzy najbardziej podoba mi 

się wieża Eiffela w srebrnej i 

brązowej odsłonie czy przy-

wieziona z Egiptu Nefretete na 

tle piramidy ,która mieni się w 

różnych kolorach oraz meta-

lowy breloczek z Izraela uka-

zujący gwiazdę Dawida. Senty-

mentem w polskiej kolekcji 

jest fosforyzujący brelok z 

wizerunkiem Papieża Jana 

Pawła II, jak również niewielka 

czterolistna koniczynka , którą 

otrzymałem od koleżanek 

woluntariuszek z Dobrzy-

cy .W polskiej części kolekcji 

znaczną część stanowią bre-

loczki z motywami świąteczny-

mi (choinka, gwiazdor, śnie-

żynki) czy breloczki typu me-

chanicznego przedstawiające 

narzędzia i maszyny. Mam też 

wykonany przeze mnie z cera-

miki niewielki kwiat koniczyny. 

Wisiorek przedstawiający 

skocznię z zakopanego stano-

wi początek nowej wymarzo-

nej serii z portretami naszych 

Moja pasja   
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Zorza polarna i choreografia uczuć 

go pozostawia swój ślad w 

naszym wnętrzu. To wyjątko-

we wirtualne widowisko, na 

które natrafiłem wywołało 

mnie zamiłowanie do baletu. 

Wyzwoliło duże emocje, ale 

przede wszystkim uświadomi-

ło zbliżający się czas narodzin 

Chrystusa i czas bliskości mię-

dzy ludźmi. Są to wartości, 

których się nie kupi za pienią-

dze, szanujmy i dbajmy aby ich 

nie utracić.  

 

Autor: Michał Ogoniak 

 

 

 Dziś w czwartkowy poranek 

26 listopada odwiedzając wir-

tualnie Akademię Muzyczną 

im. Ignacego Jana Paderew-

skiego w Poznaniu napotkałem 

prezentacje zespołu nie kame-

ralnego czy symfonicznego, 

tak jak się spodziewałem lecz 

grupy teatralnej. Spektakl 

trwał zaledwie 5 minut i sta-

nowił syntezę ruchu, dźwięku, 

światła i przestrzeni. Po bar-

dziej szczegółowej analizie 

okazało się, że jest to frag-

ment dyplomu studentek stu-

diów magisterskich Katedry 

Rytmiki i Improwizacji Forte-

pianowej Akademii Muzycznej 

w Poznaniu. Prezentowana 

choreografia manifestowała 

interpretację utworu norwe-

skiego kompozytora Ola Gjei-

lo - "Northern Lights", który 

pisze muzykę chóralną na 

fortepian oraz symfoniędę-

tą."Northern Lights "to nic 

innego jak zorza polarna , 

która w Norwegii pojawia się 

cyklicznie i zapewne stanowiła 

inspirację do tego utworu. 

Przenikające się kolorowe 

światła zorzy uświadamiają 

niecodzienne zjawisko, bliskie 

mistycznemu przeżyciu ideal-

nie wpisując się w czas świąt 

bożonarodzeniowych. Nastrój 

zadumy i kontemplacji w jaki 

wprowadza utwór w swej 

taneczno- teatralnej chore-

ografii ujął mnie swym wdzię-

kiem ruchu, w którym wraz z 

muzyką niejako podporządko-

wywał sobie światła. Kobie-

cość wyrażona w choreografii, 

miękkie pastelowe żółte i 

niebieskie światła spotykając 

się na jednej scenie, hipnoty-

zują wdziękiem roztaczając 

przed nami iście niebiańskie 

miejsca. Eteryczny taniec bliski 

baletu wraz z muzyką nie pre-

zentują komercyjnego widowi-

ska lecz raczej wpisują się w 

niezwykle wrażeniowy świat 

uczuć, a cała aranżacja na dłu-
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Stolica europejskiej piosenki 

lom. Specjalnie na koncert 

jako tło przygotowano grafiki 

komputerowe dopasowane do 

każdego występu. Koncert 

prezentował różne poziomy 

wokalne. Artyści włożyli całe 

swoje serce w wykonywane 

przez siebie utwory, jednak 

moją uwagę przykuło tylko 

kilku wykonawców. Występu-

jąca jako druga kazachstanka 

Karakat Baszanowa z piosenką 

„Forever‖. Wokalistka obda-

rzona ciekawym głosem o 

ładnej barwie. Jej stylizacja - 

zwiewna biała sukienka wśród 

gór wyświetlanych w tle wy-

glądała przepięknie mimo, że 

stojąc na podwyższeniu nie 

tańczyła. Nie rozumiałam tek-

stu , ale patrzyłam na występ i 

słuchałam z prawdziwą przy-

jemnością. Jako trzeci z kolei 

zaprezentowała się ze-

spół ,,Unity'' z piosenką „Best 

Friends‖. Cztery skoczne 

dziewczyny o mocnych gło-

sach tańczące w kolorowych 

zwiewnych krótkich sukien-

kach wyglądały pieknie. Pio-

senka wpadająca w ucho, któ-

rej melodię można było zanu-

cić. W przerwie pomiędzy 

występami odbywały się krót-

kie wywiady z uczestnikami 

konkursu. Kolejną artystką, 

której wykonanie przypadło 

mi do gustu była Gruzinka 

Sandra Gadelia z kompozycją 

„You Are Not Alone‖. Nasto-

latka o mocnym niskim głosie, 

smukłej budowie ciała, w do-

pasowanej do sylwetki czarnej 

tunice w kwiatki wyglądała 

ślicznie. Dopełnieniem całości 

były tancerki w wianuszkach z 

kwiatków, które nawiązywały 

do stroju wykonawczyni 

utworu. Sofia Feskowa z Rosji 

wyglądała jak księżniczka, aksa-

mitnym głosem zaśpiewała 

piosenkę pod tytułem „Moj 

nowyj dień‖ Oczarowała mnie 

swym wyglądem i wokalem i 

poczułam się jak w bajce. 

Ostatnią uczestniczką konkur-

su i wykonawczynią, która 

ujęła mnie swym delikatnym 

młodym głosikiem była francu-

ska Valentina. Zaśpiewała 

utwór „J‘imagine‖. Gdy zakoń-

czono konkursowe szranki 

zaprezentowano skrót wszyst-

kich występów, otwarto linie 

telefoniczne a prowadzący 

konkurs przypomnieli zasady 

głosowania publiczności. Na-

stępnie za pośrednictwem 

transmisji multimedialnej głos 

zabrał zwycięzca ubiegłorocz-

nego konkursu Eurowizji dla 

dorosłych Duncan Laurence 

zapowiadając swoje trio z 

Rokasną Węgiel i Wiki Gabor 

w piosence „Arcade‖. Po wy-

stępie po raz kolejny przypo-

mniano skróty wszystkich 

prezetnacji wokalnych i zasady 

głosowania. Czekając na wyni-

ki mogliśmy ponownie delek-

tować się widokiem tancerzy 

Agustina Egurroli oraz cudow-

nym wokalem Alicji Szempliń-

skiej w utworze „Empires‖, 

której jako tancerka towarzy-

szyła współprowadząca kon-

cert Ida Nowakowska. Po tym 

występie nastąpiło zamkniecie 

linii smsowych. Następnie 

wszyscy artyści występujący w 

konkursie odśpiewali piosenkę 

„Móve the word‖. Nadeszła 

długo oczekiwania chwila 

ogłoszenia wyników głosowa-

nia jurorów i publiczności. 

Połączono się po kolei z 

wszystkim krajami, których 

reprezentanci występowali aby 

przyznali punkty od jury. Na-

stępnie na scenie weszła Wiki 

Gabor ze statuetką, którą 

zdobyła w zeszłorocznym 

konkursie i przyznano punkty 

od publiczności. Ostatecznie 

zwycięstwo odniosła jedna z 

moich faworytek młodziutka 

francuska Valentina. Alicja 

Tracz uplasowała się na dzie-

wiątym miejscu. Gdy ucichły 

brawa i gratulacje a prowadzą-

cy pożegnali się z widzami 

zwyciężczyni jeszcze raz za-

prezentowała wygraną piosen-

kę. 

 

Autor: Agata Rybicka  

W tym roku Polska miała 

zaszczyt być trzeci raz organi-

zatorem konkursu piosenki dla 

dzieci - Eurowizja Junior. Te-

goroczna edycja odbyła się od 

Hasłem „Raduj się świecie‖. 

Po ubiegłorocznym zwycię-

stwie Wiktorii Gabor w Gliwi-

cach w ostatnią niedzielę listo-

pada stolica Polski - Warszawa 

stała się również stolicą euro-

pejskiej piosenki. Laureatka 

ubiegłorocznych zmagań 

otworzyła widowisko muzycz-

n e  s w o i m  P r z e b o -

jem ,,Superherow‖. Towarzy-

szyła jej grupa taneczna. War-

to wspomnieć, żea choreogra-

fię całego koncertu tworzył 

słynny Agustin Egurrola. Na-

stąpiła prezentacja dwunastu 

państw, które brały udział w 

koncercie, mogliśmy podzi-

wiać popisy wokalne zespo-

łów, solistów oraz solistek z 

takich krajów jak: Niemcy, 

Kazachstan, Holandia, Serbia, 

Białoruś, Polska, Gruzja, Malta, 

Rosja, Ukraina Hiszpania, 

Francja. Po multimedialnej 

prezentacji wykonawców 

przedstawieni przez Wiki na 

scenie pojawili się czołowi 

polscy prezenterzy Ida Nowa-

kowska, Rafał Brzozowski 

oraz Małgorzata Tomaszew-

ska, którzy po powitaniu 

przedstawili zasady konkurso-

we i zaprosili na muzyczną 

ucztę. Uczestnicy tradycyjnie 

wykonywali swe utwory w 

języku angielskim, angielskim 

lub ojczystym. Przed każdym 

występem przy pomocy pre-

zentacji multimedialnej mogli-

śmy wybrać się na wycieczkę 

po Polsce i zobaczyć najcie-

kawsze zakątki naszego kraju 

oraz podziwiać popisy tanecz-

ne tancerzy z grupy Agustin 

Egurroli. W odniesieniu do 

pandemii również ujrzeliśmy 

jak poszczególni reprezentanci 

startującego w konkursie kraju 

dziękują przedstawicielom 

konkretnych zawodów, którzy 

w tych trudnych chwilach 

służą pomocą swoim obywate-
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WIARA I ROZUM, ZADOWOLENIE 

chodzący rok pozwoli nam 

funkcjonować normalnie i 

w tym roku wszelkie nasze 

plany będą w pełni zrealizo-

wane. ANIELSKIE ŚPIE-

W O G R A N I E 

W 2005 r. nasze stowarzy-

szenie  postanawia zorgani-

zować Przegląd Piosenki 

Religijnej Osób Niepełno-

sprawnych „Anielskie Śpie-

wogranie‖, czynimy to we 

współpracy z parafią Matki 

Bożej Miłosierdzia  w Swa-

rzędzu, a nad organizacją i 

sprawnym przebiegiem 

imprezy czuwa pani Basia 

Kucharska, przewodnicząca 

stowarzyszenia. Tym kon-

certem oddajemy hołd pol-

skiemu  papieżowi Janowi 

Pawłowi II.  Patronat  nad 

naszymi prezentac ja-

mi  wokalnymi obejmuje ks. 

Arcybiskup Stanisław  Gą-

decki , który udziela nam 

swego błogosławieństwa . 

Pamiętam rok, w którym 

otrzymaliśmy pozdrowienia 

i podziękowania za organi-

zację przeglądu od Ojca 

Św. Benedykta XVI. W 

organizacji finansowo i me-

dialnie wspierają nas powiat 

poznański  i  gmina Swa-

rzędz. Drukarnia Swarzędz-

ka dba o wydrukowanie 

śpiewników , tak aby każdy 

znał tekst i mógł  również 

pośpiewać mniej znane 

pieśni.  Nasze stowarzysze-

nie dba  o wystrój  kościo-

ła , stroimy ołtarz kwiatami 

i kolorowymi  materiałami 

oraz aniołami dzięki temu, 
każdy przegląd jest inny co 

roku.  Przed wydarze-

niem  tworzymy plakaty, 

dyplomy,  statuetki, każdy 

wykonawca i gość otrzy-

muje „Anioła‖ wykonanego 

w naszym warsztacie. Ze-

społy z diecezji poznań-

skiej  przygotowują reper-

tuar.  Najbardziej znane i 

wpadające w ucho pieśni 

to; „Idzie Mój Pan‖,‖ Już 

teraz kwitną we mnie Twe 

ogrody‖ czy „Abba Oj-

cze‖.  Kubek, torba,  para-

solka, koszulka z nadru-

kiem , to indywidualna pa-

miątka dla każdego uczest-

nika. Podczas istnienia 

przeglądu trzykrotnie zmie-

niali się proboszczowie 

parafii, każdy z nich konty-

nuuje  dzieło poprzednika. 

Repertuar piosenek potrafi 

wzruszyć, zabawić a nawet 

zachęcić do tańca i wspól-

nego  śpiewu  z wykonaw-

cami. Zespoły wraz z ze-

branymi gośćmi wychwalają 

Pana swym śpiewem,  bo 

„kto śpiewa ten dwa razy 

się modli‖.   

Co roku do momentu aż 

nasz Papież został wynie-

siony na ołtarze śpiewem 

prosiliśmy o Jego beatyfika-

cję. 

Teraz, gdy jest Święty całe 

nasze Stowarzyszenie im. 

Leszka Grajka w Swarzędzu 

wraz  z przyjaciółmi wierzy, 
że patrzy na nas z nieba i 

na pewno śpiewa razem z 

nami,   bo jakby nie 

miał  wspomóc tych,  o 

których mówił  „Oni są 

przyszłością świata‖.  

 

Muzyka leczy nas, zapomi-

namy o kłopotach dnia 

codziennego  jakie stawia 

przed nami życie. Każdy  z 

nas posiada dar od Boga.    

 

To On daje występującym 

na przeglądzie pozytywną 

energię i ogromną radość.  

W grudniu 2020 r niespo-

dziewanie otrzymałem 

przesyłkę. Było to podzię-

kowanie za udziału w  "IX 

Ogólnopolskim Festiwalu 

Twórczości Osób Niepeł-

nosprawnych fART‖w kon-

kursie literackim  "WIARA 

i ROZUM" zorganizowa-

nym przez Fundację 

"Wiatrak'' z Bydgoszczy. 

Jak piszą na wstępie organi-

zatorzy Festiwalu cytując 

słowa Św. Jana Pawła II; 

"Wiara i rozum są jak dwa 

skrzydła, na których duch 

ludzki unosi się ku kontem-

placji prawdy. Sam Bóg 

zaszczepił w ludzkim sercu 

pragnienie poznania praw-

dy, którego ostatecznym 

celem jest poznanie Jego 

samego, aby człowiek — 

poznając Go i miłując — 

mógł dotrzeć także do peł-

nej prawdy o sobie". Cały 

festiwal był zainspirowany 

setną rocznicą urodzin św. 

Jana Pawła II. Aby stworzyć 

ten tekst na konkurs do 

Bydgoszczy miałem zaled-

wie tydzień . Pani Basia 

prezes naszego stowarzy-

szenia zaproponowała żeby 

opisać organizowany co 

roku przez nasze stowarzy-

szenie "Przegląd Piosenki 

Religijnej- Anielskie Śpie-

wogranie" ponieważ Ojciec 

Święty patronuje również 

temu przedsięwzięciu. 

"Śpiewogranie" w 2020 

niestety z wiadomych przy-

czyn  nie odbyło się. 

Poniżej zamieszczam pełen 
tekst, który napisałem  aby 

przywołać wspaniałe chwile 

i przypomnieć o nich 

wszystkim, którzy brali 

udział w naszym przeglą-

dzie piosenki religijnej. 

Miejmy nadzieję, że nad-
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i  wspiera nas swym głosem 

i doświadczeniem . Uroczy-

stość zawsze rozpoczyna-

my modlitwą do Anioła 

Stróża oraz ukochaną pie-

śnią oazową Jana PAWŁA 

II  " Barką",  śpiewa ją cały 

kościół . Przez 15 lat nie 

pamiętam , by był  jakikol-

w i e k   s ł y s z a l n y 

szept  w  czasie wystę-

pu.   Cały kościół oklaskuje 

artystów zawodowych i nas 

artystów z niepełnospraw-

nościami z rodzinami. 

 Dobry Boże, dziękujemy 

za Papieża Jana Pawła II, 

który tak bardzo ro 

zumiał potrzeby osób nie-

pełnosprawnych. Do Niego 

prosto do nieba puszczamy 

trzysta kolorowych   balo-

nów napełnionych helem. 

Dziękujemy  za udany kon-

cert i prosimy aby odbyły 

się kolejne wokalne zmaga-

nia. Janie Pawle Święty pro-

szę  czuwaj  i wspomagaj 

nas. Jaka szkoda, że  przez 

pandemię  XVI  Anielskie 

Śpiewogranie pozostało 

naszym marzeniem a edycja 

„on Line‖ trudna jest do 

realizacji. Jak Bóg da spo-

tkamy się za rok. 

 

  

Autor: Michał Ogoniak 

Każdy z  koncertów 

„Anielskiego Śpiewogra-

nia‖, to także występ za-

przyjaźnionych  z na-

mi  artystów:  Pani Urszu-

li  Jankowiak oraz Pana 

Michała Marca. Są to  nasi 

przyjaciele z opery, na któ-

rych możemy   zawsze li-

czyć. Zaskakują nas co ro-

ku innym wykonaniem „ 

Ave Maryja‖  napisanego 

przez innego kompozyto-

ra, jest to zawsze piękna i 

wzruszająca chwila, która 

otwiera nasz przegląd. Cie-

szymy się również, że co 

roku  jest  z nami Pani Hali-

na Benedyk, która  zna 

nasze możliwości wokalne 
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Drugi Start w czasie pandemii   

sca i nawet będzie można 

potańczyć.  Kuchnia  wygląda 

jak pracownia plastyczna ze 

względu na reżim sanitarny. W 

pracowni krawieckiej, cera-

micznej oraz stolarskiej widać 

mniejszy ruch poprzez ob-

ostrzenia sanitarne ale i tak 

tworzą się tam arcydzieła.  

Moi przyjaciele trochę pusto 

w Warsztacie, ponieważ pra-

cujemy w mniejszych grupach. 

Mam  nadzieję, że wkrótce 

wszyscy będziemy razem.  

 

Autor: Michał Ogoniak 

Po 88 dniach wróciłem do 

przyjaciół i Warsztatu.  Z 

radością przekraczamy próg 

naszego Warsztatu i witamy 

się po długiej przerwie nieza-

leżnej od nas.  W Warsztacie 

obowiązuje zasada D.D.M.- 

czyli: dezynfekcja rąk, dystans, 

maseczka.  W pracowni kom-

puterowej dostrzegłem dużo 

zmian. Cisza w komputerach 

przez nowe dyski SSD, pojawi-

ły się nowe urządzenia: wyci-

narka skanująca Brother, pro-

jektor  a także nowe wykroj-

niki do robienia kartek. Nasze 

pianino będzie grało w innej 

sali niż zwykle ale z korzyścią 

dla nas, bo będzie w pomiesz-

czeniu, gdzie jest więcej miej-

sadzenia i pielęgnacji roślin. 

Ważne, że nauka nie przepadła 

w tym roku i została wykorzy-

stana. Wspólne  ogrodnictwo 

choć przez chwilę przyniosło 

wiele radości i satysfakcji. 

Patrząc na kwiaty mam 

uśmiech na twarzy, zauważy-

łem, że kwiaty poprawiły moje 

samopoczucie, myślę, że umi-

lają nasze życie. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

 

4 lutego Firma ―Leroy Merlin‖ 

podarowała nam bardzo kolo-

rowy  prezent. W Warsztacie 

zrobiło się pięknie i wiosennie, 

pomimo zimy za oknem. Tym 

prezentem okazały się kwiaty 

Kalanchoe podarowane dla 

wszystkich uczestników od 

naszych Przyjaciół z „Leroy 

Merlin‖. Każdy musiał sam 

posadzić kwiatka w wybranej 

przez siebie doniczce, dobrać 

odpowiednią ilość ziemi oraz 

keramzytu i dowiedzieć się jak 

prawidłowo dbać o roślinkę 

doniczkową. Nie zapomnę 

ubiegłorocznych warsztatów z 

sadzenia roślin, które przepro-

wadzili pracownicy „Leroy 

Merlin‖. Wówczas otrzymali-

śmy wiedzę i praktykę z sa-

dzenia palemki oraz dowie-

dzieliśmy się jak pielęgnować 

rośliny. Dzięki poznanej wie-

dzy i licząc na doświadczenie 

wiemy jak postępować z  ro-

ślinką, jak podlewać, przesa-

dzać oraz jak dbać i odróżniać 

odmiany kwiatów.W ubiegło-

rocznych warsztatach ogrod-

niczych poznaliśmy sposoby 

Kwiaty i piękno natury 
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dziemy przeżywać piękne 

chwile naszego życia. Tego 

wszystkim życzę. Nadmienię, 

że każda pracownia jest dla 

mnie bardzo ważna. W pra-

cowni komputerowej nauczy-

łam się obsługiwać i pracować 

z syntezatorem mowy, co 

pozwala mi na pisanie artyku-

łów i poszerzenie wiedzy w 

różnych dziedzinach życia, w 

pracowni krawieckiej nauczy-

łam się tkać gobeliny, wypy-

chać poduszki, maskotki, w 

pracowni ceramicznej wypeł-

niałam foremki gipsowe gliną, 

w pracowni gospodarstwa 

domowego pomagam w miarę 

możliwości w obieraniu wa-

rzyw, myciu naczyń. Uczestni-

czę chętnie w zajęciach mu-

zycznych, które uczą i uwrażli-

wiają na piękno muzyki a 

wspaniała rehabilitacja rucho-

wa pozwala na utrzymanie 

kondycji fizycznej. Teraz kiedy 

jestem w domu bardzo żałuję, 

że nie mogę uczestniczyć w 

zajęciach. Szczególnie brakuje 

mi kontaktu z ludźmi i rehabi-

litacji ruchowej. Liczę na to, że 

czas pandemii szybko się skoń-

czy i wszyscy razem będziemy 

radować się wspólnymi chwi-

lami i świętować z opóźnie-

niem 20- lecie Warsztatu. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

20 lat to piękne chwile w mo-

im życiu. Moje pierwsze prze-

życia związane z Warsztatem 

Terapii Zajęciowej są bardzo 

bogate, ponieważ poznałam tu 

wielu wspaniałych ludzi, którzy 

mnie otaczali i otaczają wielka 

troską i życzliwością. To pięk-

ne, że są tacy ludzie, którzy 

przekazują osobom niepełno-

sprawnym to, abyśmy mogli w 

miarę naszych możliwości 

normalnie funkcjonować w 

dzisiejszym świecie wśród 

ludzi zdrowych. Cieszę się 

bardzo, że nauczyłam się pisać 

na komputerze artykuły do 

gazet, zwiedziłam dużo cieka-

wych miejsc w Polsce i za 

granicą, czytałam Słowo Boże 

na mszach świętych. Żałuję 

bardzo, że pandemia korona-

wirusa pokrzyżowała wszyst-

kim życie a szczególnie oso-

bom niepełnosprawnym. Sto-

warzyszenie, to nasze okno na 

świat. W Warsztacie odkry-

wałam wiele ciekawych rzeczy, 

zdobywanie nowych umiejęt-

ności, udział w przeglądach- są 

to dla mnie najpiękniejsze 

przeżyte chwile.  Cieszę się, 

że jestem członkiem Stowa-

rzyszenia i uczestnikiem 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Początki mojego uczestnictwa 

w życiu Warsztatu były bardzo 

trudne, gdyż ciężko było przy-

zwyczaić się do nowego śro-

dowiska. Teraz myślę inaczej i 

wiem, że mój udział w wtz to 

coś wspaniałego i potrzebne-

go, coś co pozwala rozwijać 

się i sprawia radość życiową 

oraz pozwala rozwijać nowe 

pasję.  Dla  mnie samo wyjście 

z domu jest już wielką rado-

ścią a wyjście do Warsztatu 

do przyjaciół dopełnieniem. 

Jestem przekonana, że dzięki 

wsparciu rodziców, terapeu-

tów, kolegów, koleżanek mo-

gę rozwijać, utrwalać  umiejęt-

ności, pokonywać trudności 

życiowe, cieszyć się każdym 

przeżytym dniem.  Wierzę w 

to, że kiedyś się spotkamy w 

pełnym gronie i wspólnie bę-

20- lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej  
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NA 30- LECIE OD OTWARCIA WTZ  

mamy bo my wszyscy to ko-

chamy Nieopodal Swarzędza, 

że tak powiem, w Kobylnicy  

20 osób grupa liczy  

Pamiętam też podróże. Józefo-

wo czy Rogowo za wszystko 

panu Ireneuszowi dziękujemy 

Psy do drogi są gotowe a za-

bawa z nimi to leczenie 

To Maryja wciąż mnie woła 

chodź tu do mnie, będziesz 

blisko przy ołtarzu 

O czym jeszcze trzeba wspo-

mnieć to nasz balik pełen za-

baw i radości i u dzieci i u 

gości Co przeze mnie zapa-

miętane to w tym tekście 

zapisane. - Ósmy grudnia 

dzień magiczny i prześliczny, 

bo otwarto nam budynek 

terapeutyczny 

- Choć piwnica to malutka na 

spotkania wesolutka  

- Gimnastyka też w dwójce 

ruszyła 

- Wanna hydro też było i na-

sze ciało rozluźniło, wnet na-

pięcia się pozbyło 

- Tą sytuacją zaskoczony wra-

casz prędko ubawiony i do 

kulek tam wrzucony po terapii 

nie jesteś zmęczony. 

- Czy z Czwartaków i Nowej 

Wsi z mej głowy umknęło coś 

o tym czasie wyjątkowym? 

- Pomieszczenia po bilardzie, 

to szmat czasu w naszej kar-

cie, bo tam teatr z naszą Ma-

dzią był 

- Gdy Małego Księcia odegrali-

śmy, to i szefową tą piosenką 

zaraziliśmy 

- Każdy wtorek wpół do siód-

mej, to dźwięk muzyki był 

przecudny 

- Te lata już minione przy nich 

było to mówione, każdy śpie-

wać może, bo ten koncert 

nam pomoże, ksiądz euforia 

znakomita a nawet telewizja tu 

pobita. Znani ludzie występują 

i „Ich Troje‖ dopingują a pan-

cerni super sprawa, bo to 

humor i zabawa. Ewa z Mar-

kiem „Szanse na Sukces‖ pro-

wadzą i na stres coś doradzą 

- Konik Bajka zakupiony su-

chym chlebem był karmiony, 

jazda na niej super sprawa, 

bo tu leczenie i zabawa 

- Pamiętaj jak nasz generał był 

morowy i na wyjazd autobusu 

zawsze gotowy. 

W pojeździe sypie żartem 

prosto z głowy, czy to basen 

czy palmiarnia to ta trasa jest 

utarta. Kilometry w nogach 

ma, bo się dobrze na tym zna. 

- Gruszczyn- taki sad tam się 

mieści pełen wiśni i czereśni. 

Dwa tygodnie różnych zabaw i 

terapii z przyjacielem kto to 

taki? Wolontariusz- kumpel 

zabaw no i draki. Tu Eleni też 

przybyła figle psoty swoim 

śpiewem umiliła. Kiedy wspo-

mnę tamte chwile półkolonii 

jak ksiądz Jasiu wraz z Bisku-

pem swoją wizytę nam złożyli. 

Ja delegat zgromadzenia przed 

biskupem miałem wystąpienia 

o wakacjach tu w Gruszczynie. 

- Drużyny są gotowe dziś do 

zmagań przebojowe Kórnik, 

Swarzędz czy Goślina, gdzie 

nie spojrzeć  tam jest wesoła 

rodzina. Sport to zdrowie, 

każdy to wie  olimpiada u 

sąsiada i do Swarzędza wpaść 

wypada. Olimpiadę opisałem, 

bo wrażenia takie miałem. 

Niech odgadnę co mam na 

myśli, teraz bo na rajdach miło 

było i wiele wspomnień się 

ukryło. 

Ja nie pisarz, ni poeta- mej 

pamięci, to jest dzieło, bo 30 

lat ogarnęło 

 

Autor: Michał Ogoniak 

Nowy lokal remontują, bo 

warsztaty tam szykują, to 

wszytko z okna widziałem i 

pracowników pilnowałem. 

Nastała i ta chwila, trzeba 

program przygotować i 

wszystkim ludziom podzięko-

wać. Imprezę zakończono gdy 

klucze wręczono Pan Leszek 

Grajek i Prezes Pawłowski to 

uczynił, a szefowa im dziękuję 

z serca mówi to co czuje   

Każdy uczestnik WTZ siebie 

dobrze zna więc i pasje swoje 

ma po pracowniach oprowa-

dzę i tajemnic trochę zdradzę 

W komputerach ulepszamy 

swoje umiejętności, by wyko-

rzystać to w przyszłości. Tu ze 

słowem też pracujesz gdy 

imprezy i wydarzenia opisujesz 

W naszej kuchni pysznie jemy 

za śniadania dziękujemy. 

Gdy z kuchnią dobrze grasz - 

to na kawę możesz wpadać 

U krawcowych igła z nitką 

wciąż pracuje gobeliny i hafty 

produkuje przy tym czasu nie 

marnuje Ja o tym dobrze 

wiem, że tak  krawiec kraje jak 

mu materii staje Ceramika 

super sprawa. Gdy chce rękę 

swą usprawnić to wystarczy ją 

wyrobić by tą sprawność przy-

sposobić Motoryka mała waż-

na rzecz , aby sprawne ręce 

mieć Pędzle, farby ważna spra-

wa -- tej pracowni to istota 

niebywała bo jak obraz ze-

chcesz stworzyć to w pla-

stycznej musisz się przyłożyć 

Tutaj nic innego jak tylko wy-

ginam śmiało ciało na całego 

Pani Mirka, Pani Gosia oczywi-

ście i Pani Zosia - nasza trójka 

od finansów  O porządek u 

nas dba a na imię Truda ma, 

pielęgniarka jest morowa do 

pomocy nam gotowa. Tu ze 

słowem popracujesz kto to 

taki czy już wiesz- logopeda 

ważna sprawa ona mowę nam 

poprawia Nasz psycholog też 

doradzi jak z przyjaciółmi się 

nie wadzić i do zgody dopro-

wadzić. W stolarskiej się wyci-

na i aniołki to jest chwila. 

To biuro to szefowej  tu decy-

zje zapadają co i jak robić 

NA 30– lecie otwarcia WTZ 
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Nowa pracownia plastyczna 

się że, Pani Jola zapozna nas i 

naszych nowych kolegów  

i koleżanki z takimi technikami 

jak:  malowanie farbami, ryso-

wanie i kolorowanie,  wycina-

nie z papieru, origami- jest to 

japońska forma składania pa-

pieru, techniką lepienia z masy 

solnej i z plasteliny, rozwinie-

my również wyobraźnie prze-

strzenną z zastosowaniem 

techniki wypełniania konturów 

plasteliną, nauczymy się też 

malować na  jedwabiu. Jest to 

dla nas ogromna radość, że 

wspólnie z naszymi instrukto-

rami oraz z nową terapeutką, 

będziemy z każdym dniem 

odkrywać inne zdolności i 

cieszyć się każdym dniem.  

Pani Jolu! Witamy  wśród nas! 

Witamy naszych nowych przy-

jaciół. Myślę, że w najbliższych 

dniach wspólne zajęcia pozwo-

lą nam poznać się lepiej.  

Narazie pandemia utrudnia 

terapię i musimy przebywać  

w stałych grupach  i pracow-

niach. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska  

Nowa pracownia plastyczna" 

"Miło nam powitać w naszym 

Warsztacie nową terapeutkę!  

Bardzo cieszymy się, że po 

długiej przerwie będziemy 

mogli ponownie rozwijać swo-

je zdolności plastyczne z nową 

terapeutką. Początek marca, 

to radosny dzień w naszym 

Warsztacie, ponieważ powsta-

ła nowa pracownia plastyczna   

a wraz z nią powiększył się 

Warsztat o nowych pięciu 

uczestników. Instruktorem tej 

pracowni jest Pani Jola, z którą 

miałam przyjemność przepro-

wadzić wywiad. Dowiedziałam 
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