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Dzień Kobiet 

Strach przed aparatem 

tego, co nam każdego dnia 
niesie życie, a także pozwoliła 
nam na większą samodzielność 
w doborze zdjęć do naszych 
artykułów w pracy redakcyj-
nej. Bardzo serdecznie pra-
gniemy podziękować, za trzy 
wspaniale spędzone dni, w 
których album ze zdjęciami i 
rysunkami będzie cenną pa-
miątką na całe życie. 
 
Autor:  
Mirosława Penczyńska 

Po raz pierwszy mogliśmy 
wziąć udział w warsztatach 
fotograficznych, które pozwo-
liły między innymi, na robienie 
camery obscura, planowania 
dobrej fotografii, poznania 
różnych aparatów fotograficz-
nych i własnych prób wykona-
nia zdjęcia. Wszystko pod 
czujnym okiem pana Michała 
Sity. Dzięki niemu, wiemy jak 
wygląda zawód i praca foto-
grafa, która dla nas stała się 
kolejną szansą na przełamywa-
nie własnych ograniczeń i 
pokazania, że pomimo swoich 
różnych niepełnosprawności 
możemy robić zdjęcia i uczyć 
się nowych dla nas rzeczy, o 
których się nam nawet nie 
śniło. Praca z fotografią spra-
wiła nam wiele radości i doda-
ła odwagi w pokonywaniu 

Od wielu lat "Dzień Kobiet", 
to dzień, w którym wszystkie 
Panie są obdarowywane kwia-
tami i upominkami przez męż-
czyzn.  W naszym warsztacie 
także została zorganizowana 
przez Panów mała uroczy-
stość. Z tej okazji dla naszych 
Pań odbyły się występy  arty-
styczne przy kawie, cieście, 
były zgadywanki o naszych 
paniach i rymowanki. Każda z 
Pań została obdarowana pięk-
nym tulipanem i mocą szcze-
rych życzeń. Było dużo radości 
i śmiechu przy rozwiązywaniu 
zagadek. Panowie sprawili, że 
był to inny dzień od wszyst-
kich i pozostanie na długo w 
pamięci naszych Pań. Świat bez 
kobiet nie byłby taki sam. 
Wszystkim przygotowującym 
bardzo serdecznie pragniemy 
podziękować za pamięć i 
wspólna zabawę. 
 
Autor: Mirosława Penczyńska, 
Piotr Śliwiński 
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Święty Walenty patron miłości 

Europie i krajach rzymskoka-
tolickich. Z okazji Walentynek 
zorganizowaliśmy wspólną 
zabawę i przygotowaliśmy 
krótki artystyczny program, 
który dotykał wspomnień i 
radosnych przeżyć każdego z 
nas, po programie otrzymali-
śmy dyplomy uznania za cało-
roczna pracę i osiągnięcia w 
różnych dziedzinach terapii 
oraz upominki. Serce i kolor 
czerwony to oznaki przyjaźni i 
miłości, których tego dnia nie 
brakowało w naszym warszta-
cie. Uroczystość zakończyli-
śmy dyskoteką i smacznym 
poczęstunkiem. 
  

Autor: Agata Kiejdrowska, 
Mirosława Penczyńska,  
Michał Ogoniak 

 „Kochać to dostrzegać po-
trzeby innych, to umieć dzielić 
się radością z innymi, odnajdy-
wać piękno serc każdego z 
nas, być szczęśliwym”. 
Dzień Św. Walentego to dzień 
wszystkich zakochanych. Oko-
ło 269 r. n.e. łamiąc prawo 
cesarskie w Rzymie, Biskup 
Walenty udzielał ślubów zako-
chanym legionistom za co 
trafił do więzienia i jak podają 
źródła, 14 lutego z rozkazu 
cesarza został stracony.  
Św. Walenty jest patronem 
osób zakochanych a także 
chorych na epilepsję, jego kult 
obchodzony jest do dziś w 

„Nie niszcz przyrody” 

Nie niszcz przyrody, 
bo zabraknie do życia wody. 
Nie niszcz przyrody, 
bo z tego są same tylko szkody. 
Bo gdy bezmyślnie trawę podpalasz, 
to swoje pieniądze w błoto wywalasz 
a przez to biedniejszym się stajesz 
Zniszczona przez Ciebie przyroda  
i zatruta woda to skutki twej działalności ,  
co nie dają nikomu przez to radości. 
Przyroda o rozsądek woła, 
bo jej sytuacja nie jest wesoła 
 
Autor: Mirosława Penczyńska 

„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.  
  
Autor: Mirosława Penczyńska. 

Nasze prace 

Wyk. Ela Nyka 

Wyk. Michał Ogoniak 

Wyk. Agnieszka Szydłowska 

Wyk. Pracownia Stolarska Wyk. Agnieszka Szydłowska 
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Tajemnice dżungli 

Karnawałowe dźwięki i afrykańskie rytmy 

wały. Za karnawał, 24 stycznia 
Euro-hotelowi dziękujemy i 
długo o nim pamiętać będzie-
my. Bawiliśmy się na 102. 
  
Autor: Mirosława Penczyńska, 
Michał Ogoniak 

Chociaż zima mocno trzyma 
to karnawał lato nam przypo-
mina. Afrykańskie rytmy i 
super muzyka do tego, to 
zasługa wodzireja Pana An-
drzeja Wiśniewskiego. Cała 
sala rozbawiona nowych ryt-
mów wciąż spragniona, a ekipa 
z Kobylnicy do Afryki nas 
zabrała stamtąd rytmy pokaza-
ła, nawet trochę poszalała.  
Cała sala zaskoczona ,że ekipa 
tak szalona. Nikt tam ściany 
nie podpierał gdy wodzirej 
muzyką rozweselał i na trąbce 
i keyboardzie znane hity nam 
dobierał. Radość była w nas 
ogromna, w potrawach, sma-
kołykach i tańcu, czas pędził 
jak rakieta, jednak z parkietu 
nikt ni uciekał, bo te rytmy 
niespodziane serca wypełniały 
i na nowo do zabawy zagrze-

dzięki stuprocentowej wilgot-
ności , czy ogromne cedry, ich 
wielkość to kilkanaście me-
trów.  
Barwne opowieści, pełne przy-
gód także z dreszczykiem 
dopełniały całości. Ryzykowne 
wyzwanie jakie postawił sobie 
Emil to spływ w dół rzeki 
Madre de Dios trasą mającą 
140 km. Na tę okazję wraz z 
przyjacielem zbudowali tra-
twę, pomimo kontuzji jaka 
spotkała towarzysza podróży, 
wyprawa udała się. Trudności 
jakie napotykał Emil na rwącej 
rzece nie zrażały go , mimo 
wszystko już w samotnym 
dryfowaniu dotarł na wyzna-
czone miejsce po czterech 
dniach. 
Odkrywając kamerą dla siebie 
i innych dziką przyrodę i hory-
zonty krajobrazów przybliżył 
nam nieznany świat. Pokazał z 
uśmiechem, że marzenia mogą 
się spełniać, gdy ma się silna 
wolę i odwagę do ich realiza-

cji, że można pozostawić prze-
szłość i wbiec na szczyty przy-
szłości naszego życia by je 
poznawać. Dziękujemy za 
uroczą prelekcję i oczekujemy 
kolejnych opowieści. 
  
Autor: Mirosława Penczyńska, 
Michał Ogoniak 

 Zobaczyć Peru krainę Kondo-
ra, wygrzać się w tropikalnym 
słońcu to marzenie  
niejednego z nas. Spełnił je dla 
nas młody podróżnik Emil 
Witt, który już w wieku 18 lat 
wyruszył by odnaleźć swoje 
miejsce na krańcu nieprzeby-
tego świata. Spotkaliśmy się z 
nim w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Swarzędzu w 
zimowe przedpołudnie 31 
stycznia. 
Mogliśmy zobaczyć tajemniczą 
dżungle i jej mieszkańców, 
pełną cudownych widoków i 
odgłosów przyrody. Dowie-
dzieliśmy się że ludność miesz-
kająca w Andach buduje spe-
cjalne tarasy chroniące góry 
przed erozją wodną , co po-
zwala na uprawę rożnych 
gatunków ziemniaków, że 
nocna temperatura w Andach 
dochodzi do 0 c stopni, dzień i 
noc trwa po 12 godzin. Pozna-
liśmy roślinność rosnącą w 
dżungli, np. epifity, które rosną 



Pięćset polskich kolęd 
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 Kolędowy czas 

Bożego Narodzenia. Bardzo 
serdecznie pragniemy podzię-
kować Dyrekcji, Wychowaw-

com i Dzieciom. 
Autor: Mirosława Penczyńska 

Jak co roku w styczniu, zosta-
liśmy zaproszeni do zaprzyjaź-
nionego z nami od wielu lat 
przedszkola „Miś Uszatek”, 
gdzie mogliśmy posłuchać 
przepięknych kolęd i pastora-
łek w wykonaniu dwóch grup 
„starszaków”. Przedstawiony 
program artystyczny z ele-
mentami tańca zawierający też 
utwory mało nam znane bar-
dzo się nam podobał i sprawił, 
że pamięcią powróciliśmy do 
nie dawno przeżytych Świąt 

się wielką popularnością. 
Posłuchaliśmy najstarszej pol-
skiej kolędy Zdrów bądź, kró-
lu anielski wykonanej, przez 
chór a cappella, jak i tej z 
okresu stanu wojennego 
„Kolęda Nocka”, pastorałkę 
„Oj Maluśki Maluśki...” śpiewa-
nej przez św. Jana Pawła II i 
kolędy autorstwa kompozyto-
ra Zbigniewa Preisnera 
„Kolędę dla nieobecnych”, 
którą wykonuje się już dzie-
sięć lat. 
Ciekawie spędzony dzień, był 
dla nas kolejną lekcją odkry-
wania piękna i zawartych w 

kulturze tajemnic, zaklętych w 
dźwiękach i tekstach.  
Dzięki takim spotkaniom 
wzbogacamy swoja wiedzę i 
wrażliwość muzyczną za co 
gorąco dziękujemy.  
  
Autor: Mirosława Penczyńska 

Na kolejnym spotkaniu, które 
odbyło się 18 stycznia w miej-
skiej bibliotece, poznaliśmy 
piękną historię kolęd i związa-
ne z nimi zwyczaje, o których 
istnieniu nawet się nie domy-
ślaliśmy. Dowiedzieliśmy się, 
że polskich kolęd jest 500 i 
powstają ciągle nowe. Najstar-
sza polska kolęda pochodzi z 
1424r. zaczyna się od słów 
Zdrów bądź, królu anielski. 
Na początku XV w . tłumaczo-
no kolędy z łaciny. Pieśni bo-
żonarodzeniowe w Polsce swa 
popularność zdobyły w XVIII 
w. i do dzisiejszego dnia cieszą 

Przeczytaj litery z wyrazów a potem ułóż je poprawnie 

 Ę W I Ś  T Y         _   _   _   _   _   _ 
  
 A W L E T N Y     _   _   _   _   _   _   _ 
  
 A P T R O N        _   _   _   _   _   _ 
  
 Ł I O Ś M C I       _   _   _   _   _   _   _ 
 

Wykonał: Michał Ogoniak 
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"Zawsze chciałem być Fotografem” -  wywiad 

więc nie jest to duże doświad-
czenie. 
Michał Ogoniak: Pamiętam 
pan pierwsze swoje zdjęcie? 
Michał Sita: Pamiętam, były 
to zdjęcia zrobione w zoo - 
słoń, żyrafa, jednorazowym 
aparatem, który dostałem od 
kolegi mojego taty. Te zdjęcia 
są jeszcze u mnie w domu, 
gdzieś w pudełku, takie już 
zżółknięte i bardziej czerwo-
ne, takie jak kiedyś stare filmy 
fotograficzne. 
Michał Ogoniak: Teraz mo-
że bardziej profesjonalnie, co 
to za metoda obscura? 
Michał Sita: Aparaty typu 
obscura to nic innego jak: lupa 
– która działa jak soczewka, 
pudełko prostopadłościenne i 
kalka techniczna z tyłu, która 
działa jak matówka 
Michał Ogoniak: Co może 
ona nam dać? 
Michał Sita: Używaliśmy tego 
po to, by za pomocą takiego 
mechanicznego urządzenia 
rzucać obraz, który jest przed 
obiektywem na płaską matów-
kę. To nam miało pomóc, by 
przyjrzeć się temu obiektowi, 
który chcieliśmy odwzorować 
na papierze precyzyjnie. Tak 
tworzymy obrazy trójwymia-
rowe, kamera obscura pozwa-
la także odwzorować nam na 
papier, to co jest na płaskiej 
powierzchni. 
Michał Ogoniak: Pan mówi 
matówka. Prosty odbiorca, nie 
wie , co to jest matówka? 
Michał Sita: To jest mleczny 
kawałek jakiegoś materiału, np. 
kalka techniczna, na której 
odbija się obraz rzucany z 
przodu kamery. 
Michał Ogoniak: A co miał 
nam pokazać dalszy ciąg zajęć? 
Michał Sita: Wszystkie te 
ćwiczenia, które robiliśmy, 
dotyczyły portretowania. Do-
staliście kilka portretów siebie 

samych zrobionych różnymi 
technikami, takimi jak: rysunek 
odręczny, rysunek za pomocą 
zmodyfikowanej kamery ob-
scura, zdjęcia aparatem jedno-
razowym, zdjęcia aparatem 
natychmiastowym, tzw. Pola-
roidem. Całe zajęcia polegały 
na tym, że zestawiliśmy kilka 
różnych sposobów portreto-
wania osoby. Każdy z was 
dostał i wykonywał portrety 
różnymi technikami i strategia-
mi. Na koniec dostaliście port-
folio, mały album, który zawie-
rał wszystkie te rodzaje por-
tretów, nad którymi pracowa-
liśmy wcześniej. 
Michał Ogoniak: Czy łącze-
nie technik dla osób, które się 
nie znają na fotografii może 
być trudne? 
Michał Sita: Świetnie sobie 
poradziliście, chociaż nie mieli-
ście do czynienia z fotografią. 
To były na tyle technicznie 
proste rzeczy, żeby nie było to 
fizycznie trudne do wykonania. 
 
Ciąg dalszy na stronie 7 

 Zapis rozmowy przeprowa-
dzonej podczas kolejnej edycji 
projektu "5 zmysłów" w WTZ  
w Swarzędzu. 
Z prowadzącym warsztaty 
fotograficzne Michałem Sitą - 
fotografem i dokumentalistą - 
rozmawia Michał Ogoniak. 
 
Michał Ogoniak: Skąd zami-
łowanie Pana do fotografii? 
Michał Sita: Jak byłem mały 
zawsze chciałem być fotogra-
fem, mój dziadek prowadził 
zajęcia fotograficzne w Szpro-
tawie i jak miałem kilkanaście 
lat jeździłem do niego na wa-
kacje i on uczył mnie robić te 
rzeczy, a później wydawało mi 
się, że fotografia to sposób na 
to by poznawać świat i nowe 
sytuacje. 
Michał Ogoniak: Skąd po-
mysł na warsztaty fotograficz-
ne z osobami niepełnospraw-
nymi? Czy kiedykolwiek miał 
pan kontakt z nimi? 
Michał Sita: Nie, nie miałem 
i to było dla mnie raczej wy-
zwanie niż zamiłowanie. Po-
proszony przez Fundację "5 
zmysłów" zgodziłem się wziąć 
udział w tym projekcie. Prośba 
skierowana została do osób na 
co dzień zajmujących się re-
portażem, ale nie współpracu-
jących z osobami niepełno-
sprawnymi. Pomyślałem sobie 
że to może być ciekawe jeśli 
podzielę się z wami elementa-
mi mojej pracy.  Dla mnie nie 
jest ważne, że jesteście niepeł-
nosprawni - to drugorzędna 
sprawa. 
Michał Ogoniak: Biorąc 
udział w warsztatach myślałem 
jednak, że miał Pan kontakt z 
nami. 
Michał Sita: Nie, jest to dla 
mnie nowe. Pierwszy raz takie 
warsztaty prowadziłem jesie-
nią zeszłego roku, też na proś-
bę Fundacji i trwały one 3 dni, 
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Michał Ogoniak: Wniosku-
jąc, w fotografii ważny jest 
wzrok i wyobraźnia. 
Michał Sita: Tak, zdecydowa-
nie, dlatego więcej rysowali-
śmy niż fotografowaliśmy, bo 
fotografowanie jest mecha-
niczną czynnością, którą da się 
szybko opanować. Żeby zro-
bić komuś portret, który jest 
wesoły, który ma te elementy, 
które chcielibyśmy żeby się na 
nim znalazły, który oddaje 
pewne rzeczy, które dotyczą 
tej osoby, które chcemy prze-
kazać a to jest zdecydowanie 
trudniejsze. Łatwiej czasami to 
zrobić na rysunku, na którym 
można poszerzyć uśmiech. 
Dlatego zrobiliśmy raczej 
warsztaty o portrecie niż foto-
grafii. 
Michał Ogoniak: Reasumu-
jąc, wyobraźnia nam podziałała 
i to w stopniu, w którym sami 

sobie nie wyobrażaliśmy. 
 
Michał Sita: Chodziło wła-
śnie o to, żeby ją uruchomić 
niezależnie od tego, na ile są 
problemy z tym by utrzymać 
ołówek prosto, czy spojrzeć 
przez wizjer aparatu. To da się 
ominąć. 
Michał Ogoniak: Bardzo 
serdecznie dziękuję za rozmo-
wę. 
 
Wywiad przeprowadził: 
Michał Ogoniak 

Michał Ogoniak: Przyznam, 
że kilka osób biorących udział 
w warsztatach świetnie sobie 
poradziło. 
Michał Sita: To było takie 
zadanie, które miało być nieza-
leżne od tego, jak sprawne są 
ręce i jak dobrze się rysuje. 
Chodziło raczej o to, żeby 
sobie wyobrazić jakiś obrazek 
i później go wykonać za po-
mocą aparatu fotograficznego. 
Należy raczej patrzeć uważnie, 
niż być sprawnym w rysowa-
niu i przedstawianiu rzeczywi-
stości. Nieważne jak sprawne 
manualnie były osoby. Niektó-
re patrzyły uważnie, a niektóre 
bardziej pobieżnie. Ci, którzy 
patrzyli uważniej poradzili 
sobie z tym lepiej. Czasami 
wystarczy sam opis zdjęcia 
wyrażony słowami. 
 
 

Polecam książkę 

„Niebo jest bliżej”, w którym 
zawarł swoje wspomnienia z 
pracy wśród niewidomych. 
Autentyczne wydarzenia rado-
sne i smutne były dla nas wiel-
kim przeżyciem. 
Książka zawiera też spostrze-
żenia o niewidomych i ich 
zachowaniach. Dzięki niej 
można jeszcze bardziej poznać 
środowisko ludzi żyjących w 
świecie ciemności jak i słabo-
widzących. 

Wciągająca i trzymająca w 
napięciu jej treść, która zachę-
ca do poznania tego niezwy-
kłego środowiska. Polecam tę 
książkę każdemu 
kto lubi pozna-
wać nowe rzeczy 
lub jako doskona-
ły prezent. 
 
Autor: Mirosława 
Penczyńska 

Autorem mojej ulubionej 
książki jest Pan Edmund Oses. 
To emerytowany wspaniały 
pedagog wychowania fizyczne-
go a także harcerz w Ośrodku 
Szkolno- Wychowawczym dla 
niewidomych dzieci w Owiń-
skach. Pan Edmund, to pasjo-
nat sportu i turystyki do któ-
rej także nas wychowanków 
zachęcał. Były dyrektor pla-
cówki w Owińskach, autor 
wspan ia łego pamiętn ika 

Przepis na przepyszne pączki 

Przygotowanie: 
Wszystko mieszamy razem ze 
sobą i ciasto wkładamy do 
zimnej wody, Pączki smażymy 
na gorącym tłuszczu lub smal-
cu. 
 
Autor: Piotr Śliwiński 

Składniki: 
- 1 kg -  mąki  tortowej 
- 4 Jajka 
- 1 kostka margaryny „Kasia” 
lub „Palmy” 
- 14 dag drożdży 
- 4 łyżki  cukru 
- 2 szklanki mleka 
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Specjalne zamówienie 

Spontanicznie skorzystaliśmy z 
promocyjnych kuponów w 
McDonald’s, czego wynikiem 
było: 19 kanapek, 18 porcji 
frytek, 17 napojów, 30 kawał-
ków McNuggets oraz 4 razy 
McWrap. Szczególne podzię-
kowania za pomoc przy zaku-
pach dla Pani Ćwiklińskiej, 
Beata Ćwiklińska i Michał Ra-
domski. 
 
Autor: Anna Ćwiklińska 

"Trzeci krok ku Lednicy" 

został nakręcony trzeci spot 
promujący 21-sze Spotkanie 
Młodych, które zostanie poka-
zane w pierwszą sobotę 
czerwca przy Bramie o sym-
bolicznym kształcie Ryby na 
Lednicy. Dzięki Sylwianie oso-
by niepełnosprawne mogą 
odważyć się na ten piękny 
krok, by zobaczyć i wziąć 
udział w spotkaniu na Lednicy. 
Piąty kwietnia, był dla naszego 
warsztatu pełen. Mogliśmy go 

wspólnie przeżyć z młodzieżą 
organizującą spotkanie na 
Lednicy za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy. 
  
Autor: Mirosława Penczyńska  

Już po raz kolejny mogliśmy 
zobaczyć się z naszymi przyja-
ciółmi z Lednicy. To najpięk-
niejsze miejsce Ojca Jana Gó-
ry, którego spotkaliśmy i mo-
gliśmy z Nim porozmawiać. 
To właśnie na Lednicy śpie-
wem i muzyką wychwala się 
Boga, o czym słyszała zapewne 
cała Polska. Wspólne śpiewy i 
rozmowy z młodzieżą Lednic-
ką sprawiły nam wiele radości. 
Tego dnia u nas w Warsztacie 



Str. 9 2017 Rok, numer 9 

W naszym warsztacie nie jemy 
tylko fast foodów. W Pracowni 
Zdrowego Stylu Życia powsta-
ła bardzo smaczna sałatka 
owocowa z bananów, jabłek, 
winogron, pomarańczy, man-
darynek, ananasów i brzo-
skwiń. 
 
Pracownia Zdrowego  
Stylu Życia 

Zouk– co to jest? 

innymi płynnymi ruchami, 
zwolnieniami i dużą ilością 
obrotów. Tancerze zouka 
tańczą do rytmu przypomina-
jącego bicie serca. Podczas 
warsztatów wszyscy doskona-
le się bawili. 
 
Autor: Anna Ćwiklińska 

Na koniec karnawału postano-
wiliśmy trochę się poruszać. 
Pani Sandra i Pan Piotr poka-
zali oraz nauczyli nas tańczyć 
zouk — taniec prosto ze sło-
necznej Brazylii, który urzeka i 
hipnotyzuje. Jest on tańcem 
nowym. Narodził się w latach 
80-tych ubiegłego wieku. Ta-
niec charakteryzuje się między 

 

Zdrowo zjeść 

aby ich Dzień Kobiet trwał 
cały rok! 
 
Autor: Łukasz Czajka 

Z okazji dzisiejszego święta 
męska część naszego warszta-
tu postanowiła zadbać o pod-
niebienia koleżanek i Pań in-
struktorek. Dzień zaczął się 
od pysznego śniadania, a skoń-
czył na zdrowym owocowym 
deserze. 
Wszystkim Paniom życzymy, 

"Przez żołądek do serca… Kobiet" 



Spotkanie z pisarką 
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gazet.  Mogliśmy stworzyć 
swoją książkę marzeń, któ-
rej nadaliśmy tytuł oraz 
przykleiliśmy wycinki z ga-
zet kierując się swoją wy-
obraźnią. Spotkanie było 
bardzo ciekawe i głębokie. 
Bardzo lubię spotkania z 
wartościowymi ludźmi, są 
bogate nie tylko w wiedzę, 
ale w wewnętrzne przeży-
cia. Na spotkaniu można 
było także nabyć od samej 
autorki nową powieść 
"Niepełka", która jest 
pierwszą częścią większej 
serii o osobach niepełno-
sprawnych. Bardzo cieszy-
my się z tak ciekawego 
dnia, który mogliśmy 
wspólnie spędzić. Sprawił 
on nam wiele radości.  
 
Autor: Agata Kiejdrowska 

Każdy z nas, jest obdarzo-
ny jakimś talentem. Jeden 
umie śpiewać, ktoś inny 
tańczyć,  jeszcze inny pi-
sać książki. We wtorek, 
28 marca, 2017 roku 
uczestniczyliśmy w spo-
tkaniu z pisarką Panią Do-
rotą Szramek. Spotkanie 
odbyło się w Bibliotece 
Gminnej na os. Czwarta-
ków w Swarzędzu. Pani 
Dorota jest bardzo miłą i 
sympatyczną osobą. Jej 
twórczość jest wzięta z 
życia. Pisze wiele bajek a 
pomysły do tworzenia 
podsuwają jej ciekawe 
wydarzenia. Bohaterka 
spotkania pobudziła naszą 
wyobraźnię, prosząc nas o 
stworzenie własnych ksią-
żek. Otrzymaliśmy kartki 
oraz wycięte obrazki z 


