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Oto jest dzień 

Legendy i tajemnice   

potrawą na uczcie. Zwiedzili-

śmy miejsce na co dzień nie-

dostępne dla gości biblioteki, 

archiwum ,w którym wszyst-

kie książki były poukładane 

alfabetycznie tym samym 

upraszczając ich wyszukiwanie. 

Poszukiwanie ulubionych po-

zycji literackich ułatwiają rów-

nież przesuwne gały. Zwiedza-
jąc zakątki biblioteki zauważyć 

można było niezwykłe lustro, 

Legendy i tajemnice  W chłod-

ny listopadowy dzień wybrali-

śmy się do biblioteki publicz-

nej w Swarzędzu, by tam po-

słuchać niezwykłych opowia-

dań. Zaczęliśmy tą wizytą 

nowy cykl spotkań z książką i 

legendami by poszerzyć naszą 

wiedzę o nich . Zapoznaliśmy 

się z nowymi opowieściami pt: 
„Złoty tron” i „O poznańskich 

koziołkach”. Karty historii 

mówią, że nasze miasto Swa-

rzędz może być powiązane z 

legendą „Złoty tron”, może 

kiedyś okaże się, że odnajdzie-

my tron w głębinach naszego 

jeziora. Natomiast legenda „O 

poznańskich koziołkach” przy-

bliżyła nam kłopoty jakie miały 

koziołki zanim trafiły do zegara 

na ratuszowej wieży Poznania, 

miały one stać się wyśmienitą 

które zmieniało sylwetkę oso-

by stojącej przed nim. Na 

koniec spotkania w radosnej 

atmosferze panującej cały czas 

mieliśmy okazję rozwiązać 

quiz przygotowany przez Pa-

nie bibliotekarki, w jego roz-

wiązaniu mistrzem okazała się 

Agnieszka Szydłowska.  

 

Michał Ogoniak, Piotr Śliwiński  

skromnych progach przywitali-

śmy ich piosenką „Bądź po-

zdrowiony gościu nasz”. Po 

czym zaprezentowaliśmy swo-

je możliwości wokalne w pio-

sence „ Anioły są wśród nas”. 

W czasie występu akompanio-

wały nam Pani Sylwiana Hań-

czyc oraz Maria Wejman. 

Następnie naszych gości powi-
tała pani Kierownik WTZ 

Barbara Kucharska, która 

zaprosiła obu księży do obej-

rzenia prezentacji z 25 - lecia 

Stowarzyszenia i tegorocznego 

Anielskiego Śpiewogrania. Po 

pokazie multimedialnym jedna 

z uczestniczek zajęć przybliży-

ła działalność Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej. Natomiast 

ministranci naszej placówki 

dali świadectwo czym jest dla 

nich służba przy ołtarzu. 

Ksiądz biskup wygłosił parę 

słów do nas, w których za-

uważył pozytywne zmiany od 

ostatniej wizyty 10 lat temu. 

Był to też czas na miłe wspo-

mnienia i śmiech. Na zakoń-
czenie tego przesympatyczne-

go spotkania oprowadziliśmy 

jego Ekscelencję po naszych 

pracowniach by zaprezento-

wać naszą pracę, po czym 

pożegnaliśmy naszych Gości.  

 

Michał Ogoniak, 

Agata Rybicka 

Wśród zwykłych codziennych 

dni wypełnionych radością z 

zajęć w naszym warsztacie, 

zdarzają się, te zupełnie wyjąt-

kowe obfitujące, w duże emo-

cje i wydarzenia. Tym razem 

powodem do przeżywania 

ogromnej radości była wizyta 

duszpasterska księdza Biskupa 

Zdzisława Fortuniaka, który 
odwiedził naszą parafie po raz 

kolejny w ramach swojej po-

sługi. W jesienny październi-

kowy dzień wraz z kierownic-

twem, kadrą i wszystkimi 

uczestnikami warsztatu oraz 

innymi wiernymi zgromadzili-

śmy się w swarzędzkim ko-

ściele Matki Bożej Miłosierdzia 

na mszy świętej celebrowanej 

przez naszego Gościa. Tuż po 

zakończonej uczcie duchowej 

powróciliśmy do warsztatu, 

gdzie w podniosłym nastroju 

oczekiwaliśmy na przybycie 

dostojnika oraz księdza pro-

boszcza Dariusza Salskiego. 

Kiedy pojawili się w naszych 



Złoty Słowik 

maliśmy nagrody, które są dla 

nas pamiątką i motywacją do 

większej pracy. Wśród osób 

występujących byli koledzy i 

koleżanki, którzy wykazywali 

się piękną barwą głosu oraz 

dużą wrażliwością na bogac-

two płynące z muzyki. Każdy z 

nas cieszył się, że mógł się 

pokazać muzyczne zdolności. 
W imieniu moich kolegów i 

koleżanek, pragnę bardzo 

serdecznie podziękować orga-

nizatorom oraz wszystkim 

uczestnikom konkursu za 

wspaniały, radosny przebieg 

przeglądu. 

 

Agata Kiejdrowska 

W piątek, trzy dni przed koń-

cem listopada 2016r. odbył się 

XII przegląd piosenki osób 

niepełnosprawnych „Złoty 

Słowik”. Występy odbywały 

się w Konarzewie, gdzie mie-

ści się Warsztat Terapii 

„Promyk”. Każda impreza, 

która jest organizowana dla 

nas i z naszym udziałem po-
zwala nam uwierzyć w siebie. 

Naszym konkursowym zmaga-

niom towarzyszyli goście i 

sponsorzy, bez których nasz 

przegląd by się nie odbył. Re-

pertuar był bardzo różny, 

przewijały się również piosen-

ki w języku angielskim. Na 

zakończenie przeglądu otrzy-
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Co to będzie Andrzej tylko wie i zaraz ci o tym powie 

ne o „Złotą Nutkę”, którą 

zdobyła Agnieszka Bagrowska 

piosenką „Rzeka marzeń”. Po 

przepysznym obiedzie ruszyli-

śmy w tan na parkiet przy 

znanych przebojach takich jak 

„Jedzie pociąg” Ryszarda Ryn-

kowskiego czy „Bałkanica” 

zespołu Piersi i wiele innych. 

Kto miał ochotę mógł w prze-
rwie między tańcami skoszto-

wać pączków z marmoladą i 

napić się kawy, herbaty oraz 

przygotowanych soków. 
Pod koniec naszej potańcówki 

zaprosiliśmy szefową hotelu 

aby podziękować za miłą at-

mosferę oraz poczęstunek. 

Czas płynął szybko w wesołej i 

sympatycznej atmosferze. 

Pragniemy  podziękować kie-

rownictwu oraz kadrze WTZ 

za organizacje i możliwość 

spędzenia ze sobą tych nieza-

pomnianych chwil.  

 

Mateusz Nowak, 

Michał Ogoniak, Agata Rybicka 

Choć był pochmurny listopa-

dowy dzień na naszych twa-

rzach rysowały się ogromne 

uśmiechy gdyż, naszedł długo 

oczekiwany dzień zabawy 

andrzejkowej. Tuż przed go-

dziną 11 udaliśmy się do  ho-

telu "Ossowski" w Kobylnicy.  
Kiedy każdy z nas zajął swoje 

miejsce przy stole Pani Prezes 

Stowarzyszenia Barbara Ku-

charska zabrała głos, życząc 

dobrej zabawy i oficjalnie 

otwarła bal andrzejkowy. Wy-

słuchawszy tych jakże miłych 

słów podziwialiśmy popisy 

aktorskie naszych koleżanek i 

kolegów z kobylnickiej filii 

WTZ. Przygotowali oni kilka 

tekstów o zwyczajach andrzej-

kowych oraz wiersz o czarow-

nicy. Po tej słownej uczcie 

przyszedł czas aby sprawdzić 

co nas czeka w przyszłości 

czyli andrzejkowe wróżby. 

Między innymi szukaliśmy swej 

drugiej połówki na papiero-

wym sercu z imionami chłop-

ców i dziewcząt, gdzie losowa-

liśmy sentencje. Stanęliśmy też 

w konkursowe szranki wokal-



Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 
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Podpis do obrazu/
grafiki. 

Podpis do obrazu/
grafiki. 
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Z mikrofonem i dyktafonem  

Na finale projektu "5 Zmysłów" 

pokazie udaliśmy się do re-

stauracji DOBRA, gdzie mogli-

śmy porozmawiać, wyrazić 

opinie o projekcie - Jest to 

drugi lokal w Poznaniu dla 

osób z niepełnosprawnościa-

 Jeśli chcemy brać udział w 

projektach takich jak ten, to 

nie ma czego się bać. 
Do takiego wniosku dochodzę 

po gali podsumowującej nie 

tylko tą edycję, ale także dwie 

poprzednie "Projektu 5 Zmy-

słów”, która odbyła się 

29.11.2016 roku w Urzędzie 

Miasta Poznania. Po dotarciu 

na miejsce zdumiony byłem 

pięknymi fotografiami wykona-

nymi przez biorących udział w 

warsztatach "Z fotografią za 

pan brat” - one otworzyły 

wernisaż.  
Za pomocą audiodeskrypcji 

mogliśmy wysłuchać audycji 

radiowych realizowanych pod-

czas zajęć z reportażu. Miłą 

atmosferę panującą w urzędzie 

zapewniło 30 ekip, z całego 

powiatu poznańskiego. Po 

mi, Projekt „5 Zmysłów” udo-

wodnił, że możemy dużo osią-

gnąć jeśli  tylko chcemy i je-

steśmy aktywni. 

 

Michał Ogoniak 

wypowiedzieć się na różne 

tematy i wypowiedzieć się na 

wiele interesujących nas kwe-

stii. Stworzona przez nas au-

dycja zostanie wyemitowana w 

radiu.  

 

Michał Ogoniak, Agata Rybicka 

Swarzędzki Warsztat Terapii 

Zajęciowej objęty został kolej-

ny raz programem „Pięć Zmy-

słów.” W jego ramach odwie-

dziła nas znana poznańska 

dziennikarka - Wanda Wasi-

lewska. Drugiego i  czwartego 

listopada mogliśmy rozłożyć ' 

mini studio" radiowe w na-

szym warsztacie. Poczuliśmy 
się jak prawdziwi dziennikarze. 

Podczas warsztatów uzyskali-

śmy wiele ciekawych informa-

cji na temat pracy w radiu. Na 

początek pierwszego dnia 

szkoleń wysłuchaliśmy wywia-

du z artystką Stanisławą Celiń-

ską przeprowadzonego przez 

Panią Wandę. Mogliśmy zoba-

czyć jak wygląda i działa sprzęt 

dziennikarski, na którym pra-

cuje na co dzień pani redak-

tor. Przygotowaliśmy schemat 

audycji radiowej, która reali-

zowaliśmy drugiego dnia szko-

lenia. W jej ramach mogliśmy 



Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 

Str. 5 Rok 1, numer 1 

Podpis do obrazu/
grafiki. 

Podpis do obrazu/
grafiki. 

Piękna nasza Polska cała 

innymi pomylić. Wspaniała 

opowieść konferansjerki przy-

bliżyła nam historię tego, co 

grano na weselach i rodzin-

nych spotkaniach. Rzadko 

teraz można posłuchać ludo-

wej muzyki, z której wywodzi 

się wiele gatunków muzycz-

nych. Zespół Mazowsze ma 

własną kapelę, balet, oraz chór 
i solistów. Koncertuje w kraju 

i poza jego granicami, szerząc 

dzięki temu ojczysty język  i 

kulturę. Zespół ciągle tworzy, 

nagrywa płyty z utworami 

ludowymi i kolędami, by za-

chować dziedzictwo narodo-

we. Dzięki temu koncertowi 

mogliśmy sami przekonać się 

w jakim pięknymi kraju żyjemy 

i jaką wartość ma to, co po 

sobie pozostawili nam przod-

kowie. Bardzo cieszymy się, że 

mogliśmy uczestniczyć w tak 

ważnym wydarzeniu, które na 

długo pozostanie, w naszej 

pamięci.  

 

Mirosława Penczyńska 

6 grudnia wybraliśmy się do 

Poznańskiej Areny na Mikołaj-

kowy koncert zespołu Mazow-

sze. Jego nazwa pochodzi od 

regionu, z którego do nas 

przyjechali.  Mogliśmy nie 

tylko posłuchać muzyki z róż-

nych stron naszego kraju ale 

także zauważyć różnice kultu-

rowe w strojach regionalnych, 
czy poznać różnorodność 

instrumentów muzycznych. 

Stroje regionalne w każdym z 

regionów są w innym kolorze, 

mają różne hafty. Podziwiali-

śmy ciekawe tańce i obrzędy 

przekazywane przez pokole-

nia, które są naszym dziedzic-

twem narodowym. Kaszubi, 

słyną nie tylko z wycinanek ale 

również z tego, że posiadają 

własny język oraz kuchnie. 

Największe wrażenie zrobiły 

na nas piękne pełne ekspresji 

tańce góralskie  przy niespoty-

kanej na co dzień muzyce. 

Wielkopolski Kozioł Weselny 

wydawał charakterystyczne 

dźwięki, których nie da się z 
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Nasi goście 

my wychowawcom, maluchom 

oraz uczniom za odwiedziny i 

miłe chwile spędzone z nami. 

 

Michał Ogoniak, Agata Rybicka 

Dzień 15 listopada bieżącego 

roku w naszym warsztacie 

obfitował wizytami gości. 

Udzieliliśmy wywiadu  redak-

torowi z portalu internetowe-

go dla niepełnosprawnych 

„Pion”. Rozmowa dotyczyła 

tego  jak nam się żyje w po-

wiecie poznańskim. Nasze 

wypowiedzi były dobrym 
sprawdzianem po przebytych 

szkoleniach radiowych.  
Tego dnia Odwiedzili nas rów-

nież nasi zaprzyjaźnione dzieci 

z przedszkola „Miś Uszatek” 

przybyli do nas z wierszami i 

piosenkami, była to krótka 

wizyta, ale jakże miła.  
Odwiedziła nas młodzież lice-

alna Fundacji „Ekos”, która w 

grudniu będzie organizatorem 

olimpiady zimowej z naszym 

udziałem. Serdecznie dziękuje-



Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-
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wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 
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Mikołajki w Barbórkę     

Wieczór z Aniołami 

Puszczykowie wszystkich przy-

byłych na wieczorne spotkanie 

gości i sponsorów. Następnie 

wysłuchaliśmy przedstawienia 

o „Pięciu Aniołach” przygoto-

wanego przez mieszkańców 

DPS-u Kawalerów Maltańskich 

w Puszczykowie. Po przedsta-

wieniu, nadszedł czas na złoże-

nie świątecznych życzeń i 
podzielenie się opłatkiem i 

częstowanie słodyczami i 

owocami. Po słodkiej degusta-

cji przygotowanej przez orga-

nizatorów imprezy, wysłuchali-

śmy występów wokalnych 

prezentowanych przez na-

szych kolegów i koleżanki z 

innych stowarzyszeń. Wyko-

nywane kolędy i pastorałki 

porywały publiczność do 

wspólnego śpiewu. Po wystę-

pach wokalnych, nadszedł 

Boże Narodzenie, to magiczny 

czas. W tych dniach nasze 

serca przepełnione miłością                      

i wrażliwością otwierają się na 

potrzeby drugiego człowieka. 

Już przed świętami są organi-

zowane rożne imprezy chary-

tatywne i bale mikołajkowe, 

które wlewają w serca ludzi 

ogromną radość i przypomina-
ją nam, że narodził się Jezus 

Chrystus- nasz Zbawiciel. W 

czwartek, razem z moją kole-

żanką Mirką oraz z instrukto-

rami naszego WTZ z Kobylni-

cy Panią Agnieszką i Panem 

Łukaszem, uczestniczyliśmy w 

"Wieczorze z Aniołami" orga-

nizowanym przez Stowarzy-

szenie Kawalerów Maltańskich 

w Puszczykowie. Uroczystość 

rozpoczęła się powitaniem 

przez kierownika ośrodka w 

przez nas oczekiwany moment 

rozstrzygnięcia konkursów. 

Nasze Stowarzyszenie otrzy-

mało trzecie miejsce za zro-

bionego przez pracownię 

krawiecką anioła. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni wszystkim, 

którzy organizują takie piękne 

imprezy, ponieważ są one 

wspaniałym darem i pozwalają 
się chociaż na chwilę oderwać 

od codzienności. Życzymy, by 

nowo narodzony Jezus, obda-

rzał wszystkich organizatorów 

wieczoru łaskami miłości. 

Mamy nadzieję, że rok 2017 

będzie obfitował w jeszcze 

większą przyjaźń i dobro. 

 

Agata Kiejdrowska  

na występ Pani Haliny Bene-

dykt i dyskotekę z Mikołajami- 

wolontariuszami z Firmy Blum. 
Zabawa taneczna trwała pra-

wie dwie godziny, Mikołaje 

obdarowały nas upominkami 

oraz słodyczami.   

 

Michał Ogoniak 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy: 
M. Szkudlarek- Burmistrz 

Swarzędza 
B. Czachura- Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 

A. Kubacka- Sekretarz 
W. Mól- Wicedyrektor    

PCPR- u 
M. Matuszewski- Wydział 

Zdrowia 
M. Kantorska- Wiceprezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej, 

Radni Gminy i Powiatu, 

Dyrektorzy Gimnazjum nr 3 

i Nasi Darczyńcy. 

4 grudnia 2016 roku pod-

opieczni  Stowarzyszenia  

Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski im. Leszka Grajka i 

młodsze dzieci objęte opieką 

OPS- u uczestniczyli w „Balu z 

Mikołajami” 
Dzięki uprzejmości Dyrekcji 

Gimnazjum nr 3 zabawa odby-

ła się w przestronnym holu 

szkoły. 
W zorganizowaniu uroczysto-

ści i dopięciu wszystkiego na 

ostatni guzik pomógł nam 

Zarząd Stowarzyszenia, Pra-

cownicy WTZ i Wolontariu-

sze. Imprezę otworzyła prze-

wodnicząca Stowarzyszenia, 

Pani Barbara Kucharska, która 

powitała przybyłych na uro-

czystość gości. Zabawę rozpo-

częła piosenka „Święta, Świę-

ta” Pani Haliny Benedyk, którą 

wykonała wspólnie z dziećmi. 

Darczyńcom i wolontariuszom 
zadedykowaliśmy słowa o 

przyjaźni i piosenkę "Rzeka 

marzeń". Potem przyszedł czas 



Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 
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innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 
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Jubileuszowo u Przyjaciół z EKOS-u 

o l i m p i j s k ą  p r z y s i ę g ę : 

„PRAGNĘ ZWYCIĘŻYĆ, I 

ZDOBYWAĆ MEDALE” . 
Po przysiędze, wraz z przy-

dzielonymi wolontariuszami, 

ruszyliśmy na stanowiska 

sportowe. Każdy z nas miał 

okazję zmierzyć się w 10 dys-

cyplinach między innymi w 

takich konkurencjach jak: 

Ucieczka przed miasteczko-

wym stworem, Skok po zwy-

cięstwo, Latające ciasteczka, 

Strzały do paszczy potwora, 

Król celności, Zakręcony bieg, 

Fruwające woreczki,    Piłko-

wa wyrzutnia, Kolorowe ba-

beczki, Rach ciach numerek 

masz. Każdy ze sportowców 

na pamiątkę otrzymał medal i 

dyplom. Dziękujemy za długo-

letnią przyjaźń i miłą atmosfe-

rę na igrzyskach. W tej szkole 

czujemy się bardzo dobrze i z 

niecierpliwością czekamy na 

przyszłoroczne zawody. 

 

Michał Ogoniak 

9 grudnia już po raz piętnasty 

zostaliśmy zaproszeni przez 

zaprzyjaźnione liceum Fundacji 

Edukacji Społecznej EKOS w 

Swarzędzu do udziału w zawo-

dach sportowych, „Olimpiadę 

u Przyjaciół” przygotowaną 

specjalnie dla naszego warszta-

tu. Całą oprawę Igrzysk oraz 

konkurencje opracowali 
uczniowie tej szkoły. Rozpo-

częcie zawodów poprzedziła 

przemowa Pana Dyrektora 

Witolda Gromadzkiego i prze-

wodniczącej naszego Stowa-

rzyszenia Pani Barbary Ku-

charskiej. Następnie złożyliśmy 
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Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia  

Rosji Dziadek Mróz a w kra-

jach anglojęzycznych Santa 

Klaus. Pojawia się nagle ob-

wieszczając swoje przybycie 

dzwonkiem. Mieszka za kołem 

podbiegunowym w Laponii- 

Finlandia. Krąży po niebie na 

saniach zaprzężonych w reni-

fery, pędząc z szybkością bły-

skawicy. Wchodzi przez ko-
min nocą i podrzuca pod cho-

inkę prezenty. W innych kra-

jach wkłada prezenty do wy-

czyszczonych butów lub pod-

wieszonych przy kominku 

skarpet. Święty Mikołaj nie-

grzecznym dzieciom zostawia 

rózgi a grzeczne dzieci nagra-

dza. Niegrzeczne dzieci mają 

rok na poprawę, aby otrzymać 

wymarzone prezenty. Tradycja 

ta jest kultywowana na całym 

świecie, w bardzo różnych 

terminach warto o nią dbać i 

przekazywać ją kolejnym po-

koleniom by nie została zapo-

mniana. Ponadto, na spotkaniu 

dowiedzieliśmy się, że tradycja 

ubierania choinki w Polsce 

liczy niespełna 100 lat.   
Na koniec wspólnie pośpiewa-

liśmy kolędy oraz wysłuchali-

ś my  op ow i a dan i a  p t . 

„Opowieść Wigilijna”. Po 

wysłuchaniu tego niezwykle 

interesującego opowiadania, 

pełni wrażeń udaliśmy się w 

powrotną drogę do warsztatu. 

Dziękujemy Pani bibliotekarce 

za tyle interesujących informa-

cji na temat zwyczajów świąt 

Bożego Narodzenia.  

 

Agata Rybicka,  

Michał Ogoniak,  

Mirosława Penczyńska 

W chłodny grudniowy dzień, 

na drugim spotkaniu w biblio-

tece mogliśmy poznać dawne 

zwyczaje świąteczne takie jak: 

całowanie pod jemiołą, dowie-

dzieliśmy się, co oznacza cho-

wanie rybich łusek do portfela, 

czy sianka pod obrusem. Tra-

dycja chowania sianka zgodnie 

z pogańskimi przekonaniami 
ma stanowić dobrą wróżbę na 

nadchodzący rok. Oprócz 

symbolu dobrobytu i urodzaju, 

ma przypominać nam również 

o Jezusie Chrystusie, który 

urodził się w stajence, gdzie 

został złożony w żłobie, gdy 

nie było miejsca w gospodzie. 

Przypomina nam również, że 

to nie bogactwo jest w życiu 

najważniejsze. Sianko pod 

obrusem ma symbolizować 

skromność, jaką każdy chrze-

ścijanin powinien nosić w 

sercu. Poszerzyliśmy również 

wiedzę na temat kim był św. 

Mikołaj.  
Święty Mikołaj, to znana od 

wieków postać biskupa, także 

w kościele prawosławnym. 

Obdarowywał prezentami 

biednych począwszy od 6 

grudnia aż do dnia Trzech 

Króli.  W wielu krajach jest 

bardzo różnie nazywany np. w 
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Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 
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z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 
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Dar Nocy Wigilijnej 

Święty Marcin  

one, że jadąc na swoim siwym 

koniu napotkał na drodze 

biedaka, z którym podzielił się 

swoim płaszczem a jego cu-

kiernik podniósł zgubiona 

przez konia podkowę, która 

miała mu przynieść szczęście 

w zamian za to upiekł nadzie-

wane białym makiem i bakalia-

mi ciasto nazwał je rogalami 
Świętomarcińskimi. Kupowali 

je bogaci ludzie a pieniądze z 

Święty Marcin jest patronem 

wielu kościołów. Z okazji jego 

imienin 11-go listopada jest 

organizowana w Poznaniu 

parada wraz z odpustem. Na 

stolach pojawiają się rogale i 

potrawy z gęsi jak stare przy-

słowie mówi na Świentego 

Marcina najlepsza jest gęsina. 

Święty Marcin od wieków jest 
znany i przekazywane są o nim 

bardzo różne legendy. Mówią 

ich sprzedaży przeznaczali na 

biednych i potrzebujących. Ta 

piękna tradycja pieczenia roga-

li jest znana tylko w Wielko-

polsce warto ja pielęgnować 

dla kolejnych pokoleń. W 

naszym mieście jest piękny 

zabytkowy kościół pod we-

zwaniem świętego Marcina 

biskupa. 

 

Mirosława Penczyńska 

powitanie, Szefowa naszego 

WTZ zaprosiła gości na krótki 

program artystyczny przygo-

towany przez kadrę i uczestni-

ków naszego warsztatu składa-

jący się z tekstów o Bożym 

Narodzeniu autorstwa ks. Jana 

Twardowskiego, które były 

przeplatane kolędami. Będąc 

pod wrażeniem usłyszanych 
wcześniej słów z uwagą i sku-

pieniem na twarzach wsłucha-

liśmy się w tekst słowa Boże-

go o narodzeniu Pana Jezusa 

przeczytany przez naszą Panią 

Kierownik. Kiedy ucichły 

ostatnie wersy Pisma Świętego 

składając sobie nawzajem ży-

czenia zabraliśmy się do sma-

kowania zgromadzonych na 

stole potraw. Nasi goście 

zabrali głos życząc nam 

wszystkiego dobrego. Czas 

mijał wśród śmiechu i gwaru 

rozmów, wspólnym kolędo-

waniu i smakowaniu przepysz-

nych potraw. Przyszła również 

długo oczekiwana chwila ob-

darowania małymi słodkimi 

paczuszkami. Miłe chwilę mija-

ją bardzo szybko. 
Pragniemy serdecznie podzię-

kować wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do zorga-

nizowania tego wyjątkowego 

Bożonarodzeniowego spotka-

nia oraz za podarowanie nam 

słodkich upominków. 

Jak co roku tuż przed Święta-

mi Bożego Narodzenia spo-

tkaliśmy się w Swarzędzkim 

Eurohotelu, by przeżyć nasze 

spotkanie opłatkowe zagłębia-

jąc się w tajemnicę Narodze-

nia Pana Jezusa, który stał się 

darem dla każdego z nas. „Jest 

taki dzień bardzo ciepły choć 

grudniowy, a jednak niezwykły
- dzień Bożego Narodzenia” 

tymi słowami nasza Pani kie-

rownik Barbara Kucharska 

przywitała przybyłych na uro-

czystość gości, wśród których 

byli: Burmistrz Miasta Swa-

rzędz Marian Szkudlarek, Pani 

Elżbieta Mazur z PCPR-u, Pan 

Prezes Paweł Pawłowski, Pani 

Maria Kantorska ze Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Swarzędzu 

oraz właściciele hotelu Pań-

stwo Zawadowie. Kończąc 

Przepis na Rogaliki 

Przygotowanie: 
Wszystkie składniki zagnieść i 

w zimnej wodzie wypłukać. 
Następnie ciasto rozwałkować 

i wyciąć w trójkąty. Na trójką-

ty nałożyć nadzienie i zawinąć. 
Wypiekać w temperaturze 

170 stopni przez 25-30 minut. 

 
Agnieszka Szydłowska, Piotr 

Śliwiński oraz Pracownia  

Gospodarstwa Domowego 

Składniki na ciasto : 

1 kg mąki 

1/2 kg smalcu 

8 jaj 

10 dkg drożdży 

4 łyżki cukru 
Nadzienie- można dodać po-

widła lub zmielić orzechy, 

dodać cukier, bakalie, miód, 

powidła, olejek migdałowy, 

biały mak, który dzień wcze-

śniej należy naparzyć, skręcić 

kilka razy przez maszynkę) 
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grafiki. 

Podpis do obrazu/
grafiki. 

Warsztaty aromaterapeutyczne 

cynamonu rozchodził się we 

wszystkich pomieszczeniach, 

wprawiając nas w radosny, 

świąteczny nastrój.  

Joanna Sowińska 

W ramach przedświątecznych 

przygotowań odby l i śmy 

warsztaty aromaterapeutycz-

ne. Wykonaliśmy ozdoby 

świąteczne z pomarańczy i 

goździków. Już po chwili za-

pach pomarańczy, goździków i 

Str. 9 2017 Rok, numer 8 

Krzyżówka 

Poziomo: 

1 Jaką nazwę nosi impreza muzyczno - religijna naszego Stowarzyszenia?    

2 Do jakiej wierzy trafiły poznańskie koziołki w legendzie złoty tron?  

3 W jakim miesiącu odbyło się szkolenie radiowe?  

4 Nazwę, jakiego misia nosi zaprzyjaźnione z nami przedszkole?  

5 Jaki kolor miała główna nagroda w konkursie wokalnym w ramach naszych „Andrzejek”?  

6 Za pomocą, czego mogliśmy wysłuchać audycji radiowych realizowanych podczas zajęć z reportażu? 

7 W jakim mieście odbył się konkurs wokalny „Złoty słowik”?  

8 Jaki świąteczny zwyczaj jest kojarzony z jemiołą?  

9 W jakiej szkole odbył się „Bal z Mikołajami”? 

10 Jak nazywała się szkoła edukacji społecznej która była organizatorem olimpiady w której uczestniczyliśmy ? 

11 Jaki wieczór odbył się w „Wieczór w Puszczykowie”?    

 

Agata Rybicka 
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Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 

Str. 10 WARSZTACIK 

 ANIELSKA PRZYSTAŃ 

Podpis do obrazu/
grafiki. 

Podpis do obrazu/
grafiki. 

Str. 10 WARSZTACIK 

Procentowa chwila 

Kto nam jeden procent podaruje  

ten swe serce nam daruje i zdrowie nam ratuje. 

A my za to Wszystkim bardzo dziękujemy, 

bo dzięki temu przez cały rok świetnie się czujemy.  

 

Mirosława Penczyńska 

Przyjaźń z Firmą BLUM 

Nie wchodź na lód 

Nie wchodź na lód, 

Bo ten kto na zamarznięte jezioro wchodzi  

ten sam sobie szkodzi. 

Bo, o poślizg bardzo łatwo a  

potem do wody wpada i  

nad swym losem biada i o pomoc błaga. 

Taka z niego jest łamaga,   

że ten strach już nie wyskoczy,  

bo ma tylko wielkie oczy. 

To się stało nie na żarty a  

strach wybrał się na narty. 

Powiem tylko bardzo szczerze i  

naprawdę w dobrej wierze,  

że ten kto na lód nie zważa 

może trafić do lekarza 

 

Mirosława Penczyńska 

Dobrze pamiętam ten czas, gdy odwiedzili nas pierwszy raz. 

Firma Blum, bo o niej mowa wyposażyć salki nam gotowa.  

U przyjaciół pięknie jest, bo tam cuda stają się. 

Tam hałasu nikt nie zazna, 

za przyczyną cudnych sprzętów i z uśmiechem do klientów.  

Dziękujemy firmie Blum,  

która  zrobiła u nas w WTZ wielkie bum.  

Całą salę odnowiła,  

nowe meble postawiła,  

nowe okna nam wstawiła oraz sale oświetliła. 

Jakby tego było mało w pracowni komputerowej też się działo,  

bo aż trzy nam się dostało.  

Nasze serce już się śmieje, że ekipa tak szaleje.  

Szafki i szuflady to „magiczny świat”.  

Będą nam służyły przez wiele, wiele lat.  
Nadszedł dzień radości, który rozwesela, że ta sala nasze serca otwiera. 

Wszyscy razem się cieszymy,  

bo do zdrowia szybciej dochodzimy i z terapii się cieszymy. 

 

Jeszcze raz dziękujemy Firmie Blum za rewolucyjne bum! 

 

Michał Ogoniak 



Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Nagł ówe k arty ku łu w środ ku 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 

Str. 11 Rok 1, numer 1 
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Podpis do obrazu/
grafiki. 

Str. 11 2017 Rok, numer 8 

Warsztaty hortiterapeutyczne "Jesień w ogrodzie" 

W ramach tych warsztatów 

malowaliśmy jesiennymi wa-

rzywami i ziołami (czerwoną 

kapustą, marchwią, dynią, 

kolendrą, miętą). Rozpozna-

waliśmy zioła, zapoznawaliśmy 

się z zapachem i wyglądem 

bazylii, kolendry i mięty.  
Na koniec skupiliśmy się na 

dyni i jej zastosowaniu. 

Wspólnie ją rozkroiliśmy, 

wyjmowaliśmy pestki i przygo-

towaliśmy na zupę dyniową. 

 

Joanna Sowińska 

Zupa z Dyni 

Po warsztatach hortiterapeu-

tycznych "Jesień w ogrodzie" 

została nam dynia i zrobiliśmy 

z niej pyszną zupę.  

 

Anna Ćwiklińska 

Spotkanie z fryzjerem  

Dziękujemy bardzo Pani Darii, 

że zechciała nas odwiedzić i 

podzielić się z nami swoim 

talentem! 

 

Anna Ćwiklińska 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Osób Niepełnospraw-

nych wzięliśmy udział w Tur-

nieju Bowlingowym organizo-

wanym przez Powiat Poznań-

ski. 

 

Anna Ćwiklińska 



W przedostatni dzień roku 

zorganizowaliśmy w naszym 

warsztacie zabawę przedsyl-

westrową. Nie mogło zabrak-

nąć przekąsek, tańców i szam-

pana. Każdy mógł założyć 

wykonaną przez siebie maskę 

karnawałową. 

 

Anna Ćwiklińska 

 

Zabawa przedsylwestrowa 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI  

SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka 

62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 
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fax. (+48.61) 651 88 68 

e-mail: spdst@wp.pl 

http://www.spdst.org.pl/ 

            KRS 0000021128 

Odział WTZ Kobylnica 

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 99 
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