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Na spotkaniu zaprezentowali-

śmy program artystyczny, na 

który składały się teksty i pie-

śni o tematyce wielkanocnej 

przygotowany przez nas pod 

kierunkiem Pani Marii Wejman 

i Sylwiany Hańczyc. Modlitwę 

poprowadził ksiądz Tadeusz 

Peliński Dziekan Dekanatu 

Swarzędzkiego. Następnie głos 

zabrali Pani Prezes Barbara 

Kucharska Tomasz Zwoliński - 

wiceburmistrz Swarzędza 

Wicestarosta Powiatu Poznań-

skiego Zygmunt Jeżewski, 

Elżbieta Bijaczewska szefowa 

PCPR oraz ksiądz Dawid Szy-

mański Wikariusz parafii Matki 

Bożej Miłosierdzia. Goście 

dziękując nam za wokalne 

popisy, życzyli abyśmy naśladu-

jąc zmartwychwstałego Pana 

umieli walczyć jak On z prze-

ciwnościami. Gdy wysłuchali-

śmy skierowanych do nas słów 

nastał czas przyjacielskich 

rozmowy przy stole pachną-

cym chrzanem oraz wielka-

nocnymi smakołykami. Czas 

płynął w miłej pełnej rodzinne-

go ciepła atmosferze. 

 

Autor: Agata kiejdrowska, 

Agata Rybicka, Michał Ogoniak  

 

 

Święta Wielkanocne są dla 

katolików najważniejsze. Po 

40-dniowym poście oraz roz-

ważaniu męki i śmierci Jezusa, 

nadszedł czas Jego chwalebne-

go zmartwychwstania. Jest to 

okres radości i nadziei, że 

kiedyś odejdziemy z tego świa-

ta też tego będziemy mogli 

doświadczyć.  Panie Jezu dzię-

kujemy Tobie , za to, że jesteś 

w śród nas i otaczaj nas swą 

miłością mimo Twojego cier-

pienia. My potrafimy nieść 

nasze krzyże, które dzięki 

Tobie nie są dla nas ciężkie.  

W restauracji "Ossowski"  

spotkaliśmy się w naszym 

warsztatowym gronie wraz z 

zaproszonymi gośćmi aby 

spożyć wielkanocne śniadanie. 

„Z pielgrzymką u Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych 

w Smolicach” 

bliżył nam jego dawne i obec-

ne dzieje, Usłyszeliśmy mało 

znane pieśni wykonywane 

przez panią Dorotę na starych 

organach. Zobaczyliśmy także 

kryptę, w której są pochowani 

założyciele tej miejscowości 

oraz fundatorzy kościoła. Spa-

cerowaliśmy alejkami pobli-

skiego parku, gdzie pachniały 

różne kwiaty a magnolie ozda-

biały jego otoczenie. Mijaliśmy 

też pałac, w którym mieszkali 

pobliscy znamienici ludzie 

zasłużeni dla Smolic. Znajdują-

cy się w kościele Obraz Matki 

Bożej Uzdrowienia Chorych 

otaczany jest kultem i od daw-

na słynie z łask i cudów. War-

to zwiedzić to miejsce, by 

choć na chwilę zawierzyć się 

Maryi, ofiarując jej to, co dla 

nas ważne. Cieszymy się z 

tego, że dane nam było odwie-

dzić te właśnie miejsca i cieka-

wie spędzić czas. Bardzo dzię-

kujmy Caritasowi Parafii Matki 

Bożej Miłosierdzia za zapro-

szenie. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

 

W piękny sobotni dzień 29 

kwietnia po raz pierwszy mie-

liśmy okazję zawitać do Sank-

tuarium w Smolicach. To nie-

wielka wieś położona na krań-

cu naszego regionu wielkopol-

skiego. Spędziliśmy dużo czasu 

w zabytkowym kościele skry-

wającym w sobie ciekawe 

malowidła i witraże mieniące 

się w słońcu.  Oddaliśmy cześć 

Maryi w czasie mszy odpra-

wianej przez będącego z nami 

księdza Dawida Szymańskiego. 

Kustosz tego cudownego 

miejsca ks. Błażej Dojas przy-

„Chrystus prawdziwie zmartwychwstał” 
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kiem, gdyż jego metalowy 

kształt przypomina skorupę 

żółwia. Dzięki tym rekwizy-

tom historie przez nich opo-

wiadane nabierały jeszcze 

bardziej ciekawszych barw. W 

swej wyobraźni przenieśliśmy 

się między innymi do egzo-

tycznych Chin, gdzie poznali-

śmy ogrodnika imieniem Su, 

który z wielką troskliwością 

opiekował się ogrodem tysiąca 

piwonii. Nie spodobało się to 

jednak zazdrosnemu władcy 

Chin, ponieważ nie mógł po-

godzić się z tym, że jego pod-

dani zachwycają się kwiatami  

a nie jego osobą. W złości 

nakazał zniszczyć całą uprawę, 

jednak za radą Elfa wszystko 

skończyło się dobrze a ogrod-

nik Su uratował swoje kwiaty. 

Historie przedstawione na 

tym spotkaniu były dla nas 

niezwykle ciekawe i pouczają-

ce. Było nam dane wczuć się 

w sytuację bohaterów opo-

wiadań. Każdy  

z nas mógł coś dla siebie zna-

leźć. Dziękujemy kadrze Bi-

blioteki za zorganizowanie tak 

fantastycznego spotkania.  

  

Autor: Agata Rybicka i Michał 

Ogoniak 

Pierwsze promyki majowego 

słońca nieśmiało wychylały się 

za chmur, gdy   wraz z kadrą 

Warsztatu wybraliśmy się na 

kolejne niezwykłe spotkanie 

do Biblioteki Publicznej w 

Swarzędzu. W wydarzeniu 

tym uczestniczyli również 

podopieczni Domu Pomocy 

Społecznej „Wigor” ze Swa-

rzędza. Za sprawą zaproszo-

nych do biblioteki gości – 

bajarzy Pana Szymona Góral-

czyka oraz Pana Mieszka No-

wackiego – mogliśmy prze-

nieść się w niesamowity świat 

baśni. Zanim jednak wysłucha-

liśmy emocjonujących opowie-

ści nasi goście zaprezentowali 

swoje niezwykłe instrumenty 

takie jak: drumla czy hang 

drum, zwany prościej żółwi-

„XXII Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych w Swarzędzu” 

strzał kijem do hokeja, trąba 

powietrzna, wigibajtus, slalom 

zręcznościowy, przeciąganie 

się na linie, rozciągnie gumy 

thera- band, marsz po lini. Po 

zakończeniu zmagań sporto-

wych w oczekiwaniu na zwy-

cięskie trofea zajadaliśmy się 

pysznymi pączkami. Olimpiada 

przebiegała w miłej i radosnej 

atmosferze. Serdecznie dzię-

kujemy Dyrekcji Szkoły i Na-

uczycielom za zorganizowanie 

Olimpiady. 

 

Autor: Mateusz Makowski, 

Agata Rybicka 

W dniu 19 maja 2017r. na Hali 

Sportowej Centrum Sportu i 

Rekreacji odbyły się XXII 

Gminne Igrzyska Dzieci i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej. 

Organizatorem była Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Swarzę-

dzu. W zawodach brało udział 

nasze Stowarzyszenie oraz 

podopieczni z innych placó-

wek. Olimpiadę uświetniły swą 

obecnością Władze Miasta. 

Zmagania sportowe otworzył 

burmistrz Swarzędza Pan Ma-

rian Szkudlarek. Hymn pt. „My 

też możemy się śmiać” jak co 

roku zaśpiewała Sandra Paetz, 

następnie wystąpiła uczennica 

ze szkoły podstawowej nr 4. 

Po wokalnych popisach przy-

szedł czas na zmagania zawod-

ników. Mogliśmy zmierzyć się 

z następującymi konkurencja-

mi: rzut gumowymi obręcza-

mi, rzuty piłką do kosza, do 

bramki, zabawy manualne, 

łapanie obręczy na laskę, gra 

oddechowa "Blow Lotto", 

kręgle, kolorowe wyspy, tunel, 

„W krainie wyobraźni” 



Str. 4 WARSZTACIK 

szono mnie bym zrobił podob-

ne spotkanie ale tym razem z 

baśniami i tak właśnie rozpo-

częła się ta przygoda.  

 

Michał Ogoniak 

W jakich okolicznościach po-

jawiło się to zainteresowanie 

Tolkienem   i Skandynawią? 

      

Szymon Góralczyk  

Czytanie Tolkiena wynikało z 

mego zainteresowania fanta-

styką, a Skandynawią dlatego, 

że miałem tam rodzinę i trzy-

krotnie byłem w Szwecji. 

 

Michał Ogoniak 

Muszę powiedzieć, że po dzi-

siejszym spotkaniu kraina ba-

śni jest mi bliższa stąd moje 

kolejne pytanie. Skąd bierze 

pan natchnienie? 

  

Szymon Góralczyk  

Natchnienie do opowiadania 

baśni biorę z książek, a także 

od innych opowiadaczy np. z 

Meksyku czy Kuby. Zawsze 

pytam ich o zgodę i jesteśmy 

w ciągłym kontakcie interne-

towym. 

 

 

 

Michał Ogoniak 

Czy wie pan ile baśni opowie-

dział  pan podczas takich spo-

tkań jak to dziś? 

 

Szymon Góralczyk  

Przyznam się, że nigdy ich nie 

liczyłem. Znam ok. 200 tego 

typu podań, a opowiadam je 

już od 5 lat. 

 

Michał Ogoniak 

Skąd oprawa muzyczna Wa-

szych opowiadanych historii? 

 

Mieszko Nowacki 

Pierwszym egzotycznym in-

strumentem, z którym się 

spotkałem była australijska 

tuba Didgeridoo. Jej prze-

strzenny i dronowy dźwięk 

ujął mnie, a praca z nią pozwo-

liła mi otworzyć się na inne 

instrumenty, takie jak bębny 

czy drumle Jak dodaje Szymon 

Góralczyk baśń łączona z mu-

zyką lepiej brzmi i może dalej 

dojść.     

 

Zapis rozmowy przeprowa-

dzonej 11 maja 2017 r. w 

Bibliotece Publicznej w Swa-

rzędzu podczas spotkania z 

okazji Tygodnia Bibliotek pod 

hasłem: "Biblioteka, oczywi-

ście”. 

 

Z bajarzami Szymonem Góral-

czykiem i Mieszkiem Nowac-

kim rozmawia Michał  Opo-

niak. 

 

Michał Ogoniak  

Skąd u Panów zamiłowanie do 

opowiadania baśni? 

  

Szymon Góralczyk 

Wszystko zaczęło się od tego, 

że  czytałem książki J. R. R. 

Tolkiena i w jednym z wywia-

dów dowiedziałem się, że 

autor Hobbita dużo rzeczy 

zapożyczył ze skandynawskich 

mitów. Czytając je spodobały 

mi się, były takie inne. 

Poszedłem więc do Biblioteki 

Raczyńskich w Poznaniu z 

propozycją zrobienia dla dzieci 

spotkania z mitami. Odpo-

wiedź bibliotekarzy była pozy-

tywna i już w ferie zimowe 

zrobiłem pierwsze takie spo-

tkanie, które spodobało się 

dzieciom. Rok później popro-

„Opowiadania – mity - baśnie” 

„Dzień dla Naszych Mam” 

chać na wieś”, „Biegnij przed 

siebie”, „Do kołyski”, „Nie 

kłam, że kochasz mnie” i wiele 

innych utworów. Zwieńcze-

niem spotkania były gromkie 

oklaski naszych kochanych 

Mam. Spotkanie odbyło się 

przy kawie, słodyczach i prze-

pysznych ciastach. Można było 

również spróbować chleba ze 

smalcem i ogórkiem kiszonym. 

Każda z mam otrzymała różę i 

prezent niespodziankę a od-

śpiewane „Sto Lat” było sły-

chać w całej okolicy. Dziękuje-

my kadrze warsztatu za po-

moc w przygotowaniu progra-

mu i poczęstunku. 

 

Autor: Agnieszka Szydłowska, 

Agata Rybicka 

 

 

 

W dniu 7 czerwca bieżącego 

roku w świetlicy na terenach 

Swarzędzkich Ogródków 

Działkowych odbyła się uro-

czystość z Okazji Dnia Matki. 

Pani Barbara Kucharska przy-

witała wszystkich przybyłych 

gości, po czym zaprezentowa-

liśmy program artystyczny 

złożony z utworów tanecz-

nych oraz wokalnych przygo-

towanych pod kierunkiem Pani 

Marii Wejman i Pani Sandry 

Kiełb. Nasze Mamy, mogły 

usłyszeć melodie takie jak: 

„Przekorny los”, „Chce wyje-
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I stopnia w Tarnowie Podgór-

nym. Następnie na scenie 

zaprezentowało się ponad 

trzydziestu wykonawców z 

warsztatu terapii zajęciowej w 

Swarzędzu i Pobiedzisk oraz 

uczniowie z gimnazjum nr 3 i 

szkoły podstawowej nr 4 w 

Swarzędzu. Sandra Paetz i 

Piotr Śliwiński przygotowali 

dla Halinki i Marco muzyczną 

niespodziankę. Zaśpiewali dla 

Nich w duecie piosenkę „Ti 

Amo”. Po występie wszystkich 

wykonawców, Halinka i Marco 

również zaśpiewali dwa piękne 

utwory, w tym bardzo lubianą 

przez wszystkich „Frontierę”. 

Po burzliwych obradach, jury 

wybrało zwycięzców konkur-

su. Pierwsze miejsca przypadły 

Sandrze Paetz z WTZ w Swa-

rzędzu i Dawidowi Karpińskie-

mu z WTZ w Pobiedziskach. 

Pozostali artyści również zo-

stali nagrodzeni statuetkami 

oraz nagrodami rzeczowymi. 

Imprezę zakończyło wspólne 

zdjęcie wszystkich artystów i 

gości na scenie. O tegorocznej 

„Zaczarowanej Melodii” nie 

zapomnimy na długo. Rekor-

dowa liczba występujących, 

tańce, zabawa jak w karnawa-

le, ale też łzy i chwile wzrusze-

nia. Do tego występ naszych 

przyjaciół Haliny i Marco. Już 

nie możemy doczekać się 

przyszłorocznego konkursu.  

 

Autor: Agnieszka Szydłowska, 

Łukasz Czajka 

30 maja, już po raz ósmy wzię-

liśmy udział w konkursie pio-

senki „Zaczarowana Melodia”, 

który odbywa się w Gimna-

zjum nr 3 im. Polskich Nobli-

stów w Swarzędzu. Imprezę 

otworzyła Pani Karolina Łyska-

wa – dyrektor szkoły. Przywi-

tała zaproszonych gości – 

władze powiatu poznańskiego, 

miasta i gminy Swarzędz, 

sponsorów, licznie zgroma-

dzoną widownię, a szczególnie 

artystów występujących w 

konkursie. W jury zasiedli 

Halina Benedyk, Marco Ano-

nelli oraz ksiądz Robert Kle-

mens. Przed zmaganiami kon-

kursowymi, wysłuchaliśmy 

krótki koncert Kwartetu Sak-

sofonowego Szkoły Muzycznej 

„Warto odwiedzić Bydgoszcz” 

sobie z brudem i zachowaniem 

higieny. Oglądaliśmy wiele 

dawnych przyrządów do pra-

nia i zapoznaliśmy się z trud-

nymi obowiązkami gospodyń 

domowych z jakimi musiały 

sobie radzić zanim wynalezio-

no pralki i proszki do prania. 

Z wielką przyjemnością delek-

towaliśmy się otaczającymi nas 

zapachami, wykorzystywanymi 

do produkcji środków czysto-

ści. W dalszej części wycieczki 

płynąc tramwajem wodnym po 

rzece Brdzie mogliśmy podzi-

wiać wspaniałe spichlerze i 

delektować się malowniczą 

panoramą Bydgoszczy. Dowie-

dzieliśmy się też, że w  Byd-

goszczy co roku odbywa się  

Międzynarodowy Festiwal 

Filmowy Camerimage, w trak-

cie którego przybywa do tego 

miasta  wielu znanych reżyse-

rów i aktorów. Korzystając ze  

słonecznej pogody spacerowa-

liśmy uliczkami tego pięknego 

miasta i z zaciekawieniem 

odczytywaliśmy nazwy ulic 

pochodzące od specjalności 

rzemieślników, którzy tam 

kiedyś mieszkali. Wszyscy 

zgodnie stwierdziliśmy, że 

Bydgoszcz to ciekawe miasto. 

Dzięki swym urokliwym zakąt-

kom i ciekawym miejscom 

zachęcającym do wypoczynku 

– można się tu poczuć jak na 

wakacjach. Można też cieszyć 

się pełnią słońca i oderwać się 

od codzienności leżąc na pia-

sku przywiezionym wprost z 

Międzyzdrojów. Dziękujemy 

Pani Krystynie Leśniak i Ka-

drze WTZ za możliwość od-

bycia tak ciekawej i pouczają-

cej wycieczki, która na długo 

pozostanie w naszej pamięci. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska, 

22 maja 2017 roku, mieliśmy 

okazję zwiedzać Bydgoszcz. 

Zaraz po przyjeździe na miej-

sce miasto oczarowało nas 

swoją zielenią i ciekawa zabu-

dową. Na Wyspie Młyńskiej, 

naszym oczom ukazał się 

wspaniały, malowniczo poło-

żony budynek Opery Bydgo-

skiej. Obok budynku znajdo-

wał się ogród zapachów, który 

bardzo pobudził nasze zmysły. 

Wielu  kolegów ucieszył fakt, 

że nazwy roślin w tym parku 

można odczytywać dotykowo. 

Następnie udaliśmy się na 

Stare Miasto, gdzie  podziwiali-

śmy pojawiającą się w oknie 

figurę roześmianego  Pana 

Twardowskiego. Zobaczyliśmy 

też  katedrę i znajdujące się w 

pobliżu zabytki. Z wielkim 

zainteresowaniem odwiedzili-

śmy Muzeum Historii Brudu i 

Mydła, gdzie każdy z nas miał 

okazję wykonać swoje mydło. 

Dowiedzieliśmy się tam wielu 

ciekawych rzeczy na temat 

tego jak dawniej ludzie radzili 

„VIII Gminny Konkurs Piosenki „Zaczarowana Melodia” 
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W czasie naszego pobytu w 

ogrodzie, mieliśmy okazję, 

przejść się alejkami, gdzie 

można było podziwiać znajdu-

jące się tam zwierzęta. 

Oprócz popularnych i znanych 

nam zwierząt takich jak: pies, 

kot, królik mogliśmy zobaczyć 

wietnamskie świnie, bażanty 

lamy, kangura i wiele innych 

ciekawych i nieznanych nam 

darów przyrody. Dziękujemy 

Państwu Zawadom za okazy-

waną życzliwość, przyjaźń i 

dostarczanie tak ciekawych 

przeżyć. 

 

Autor: Agata  Kiejdrowska 

Już po raz kolejny mieliśmy 

okazję być zaproszeni na pik-

nik w ogrodzie u Państwa 

Elżbiety i Zbigniewa Zawa-

dów. Wszędzie dookoła moż-

na było poczuć zapach kwia-

tów a w oddali usłyszeć odgło-

sy zwierząt. Spotkaliśmy się 

wspólnie z naszymi przyjaciół-

mi, by razem cieszyć się pięk-

nem otaczającej nas przyrody 

oraz spędzić wspólnie czas w 

miłej atmosferze. Pogoda tego 

dnia była przepiękna. Dla 

mnie, jako osoby niewidzącej, 

najważniejszy jest zapach kwia-

tów, odgłosy zwierząt, pta-

ków, które na długo zostaną w 

mojej pamięci. Jestem pełna 

podziwu dla ludzi, którzy ko-

chają przyrodę i są z nią zwią-

zani na całe życie. Ten dzień 

był dla nas oderwaniem się od 

codziennej rzeczywistości, bo 

mogliśmy wspólnie śpiewać i 

delektować się sałatkami, kieł-

basami z grilla oraz ciastem 

przy kawie. Takie spotkania są 

dla nas ogromną radością i 

dostarczają nam wiele atrakcji. 

„Piknik w zaczarowanym ogrodzie” 

„Warsztaty komputerowe” 

nowy Przyjaciel, który pozo-

stanie w naszych sercach jako 

osoba bardzo miła, ciepła, 

serdeczna, odznaczająca się 

spokojem i cierpliwością. Cie-

szymy się bardzo, że mogliśmy 

uczestniczyć w warsztatach. 

Każdy dzień, przeżyty wspól-

nie, dawał nam dużo radości i 

wiedzy. Mamy nadzieję, że 

przekazana wiedza pomoże 

nam w szerzeniu komputero-

wych umiejętności i pozosta-

nie na długo w naszej pamięci. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

22 czerwca po raz ostatni 

mogliśmy uczestniczyć w 

Warsztatach komputerowych 

w ramach cyklu spotkań, które 

trwały trzy miesiące. Program 

o nazwie "Wyższe kwalifikacje

- większe możliwości" był 

współfinansowany przez Unię 

Europejską. Prowadzący Pan 

Darek Walczak z wielkim 

zaangażowaniem i w bardzo 

interesujący sposób przekazy-

wał nam wiedzę na temat 

komputerów oraz bezpieczne-

go poruszania się w sieci. Po-

nadto Pan Darek nauczył nas 

również, tworzyć nowe folde-

ry, wyszukiwać połączeń kole-

jowych oraz poruszania się w 

excelu czy wordzie. Myślę, że 

dołączył do naszego grona 
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Troski im. Leszka Grajka w 

Swarzędzu. 

 

Autor: Piotr Śliwiński 

Dziękujemy za możliwość 

udziału w Rajdzie „Opel 

Szpot” oraz uczestnictwa w 

aukcji naszych prac. Bardzo 

dziękujemy za okazywaną nam 

życzliwość serce.  

Podopieczni Stowarzyszenia 

Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

„Malta Strong” 

konkurencje, a sportowej 

rywalizacji towarzyszył dobry 

humor. 

 

Autor: Darek Piętka,  

Łukasz Czajka 

22 czerwca sześcioosobowa 

reprezentacja naszego WTZ 

udała się do Puszczykowa, aby 

rywalizować w kolejnej edycji 

zawodów "Malta Strong". 

Pogoda tradycyjnie dopisała, 

pojawiły się nowe ciekawe 

„Podziękowania dla Szpot Swarzędz” 

Dziękujemy bardzo Pani Hali-

nie za prezentację zdjęć i cie-

kawe opowieści. 

 

Autor: Mateusz Nowak,  

Łukasz Czajka 

13 czerwca mieliśmy okazję 

posłuchać Pani Haliny Błach-

nio, która opowiedziała i po-

kazała nam zdjęcia z podróży 

po Skandynawii. Mogliśmy 

zobaczyć między innymi zabyt-

ki Oslo i Sztokholmu, norwe-

skie lofoty czy Rovaniemi - 

miasteczko świętego Mikołaja. 

„Skandynawia- Spotkanie z Panią Błachnio” 



Str. 8 WARSZTACIK 

Do Drzązgowa dziewięć drużyn się zjechało  

kolorowe lato przywitać zachciało.  

Tam zabawa była przednia,  

bo się w śmieszne stroje przebierali i upału oczekiwali. 

Z tego śmiech był niemały, 

bo się drużyny takiego przebiegu nie spodziewały. 

A nasz Darek za pirata przebrany 

poszukiwał pięknej damy. 

Ten nasz Pirat ze Swarzędza, 

złą pogodę nam wypędzał. 

Słonko świeciło, 

a nam wszystkim było miło. 

Muzyka pięknie przygrywała 

i do ćwiczeń zachęcała. 

Bryczka chętnych woziła, 

i ogólnie zabawa cudnie się toczyła. 

Czasu było mało, bo to całe towarzystwo  

z pięknymi nagrodami do domu wracało. 

Pośpiewać też się dało, 

by uśmiechu nie brakowało. 

Mówi to Wesoła gromada, 

która chętnie na wszystkie imprezy wpada 

I w gazetkach o wszystkim opowiada.  

 

Autor Mirosława Penczyńska 

"Kolorowe lato" 

„35 wiosen Misia Uszatka” 

talentów naszych małych przy-

jaciół. Przedszkolaki w niespeł-

na miesiąc zdołały z pomocą 

swoich opiekunów przygoto-

wać to fantastyczne widowi-

sko. Gdy ucichły ostatnie takty 

muzyki gospodarze obdarowa-

li nas własnoręcznie wykona-

nymi prezentami w postaci 

kolorowych motyli. Pragniemy 

podziękować Wam Kochane 

Przedszkole za przyjaźń i ży-

czyć kolejnych jubileuszy. 

 

Autor: Michał Ogoniak,  

Agata Rybicka 

Pod koniec czerwca zostali-

śmy zaproszeni przez naszych 

długoletnich przyjaciół do 

Przedszkola „ Miś Uszatek” na 

krótki program artystyczny. 

Dzieci wraz ze swoimi nauczy-

cielkami pragnęły pokazać 

program, który zaprezentowa-

ły wcześniej na jubileuszu 35- 

lecia tej bajkowej placówki. 

Mogliśmy posłuchać popisów 

wokalnych oraz zobaczyć 

niezwykłe układy choreogra-

ficzne z różnych regionów 

Polski. Jesteśmy pod dużym 

wrażeniem umiejętności i 
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wy, ćwiczenia manualne, krę-

gle, rzut piłką do kosza, bieg w 

workach, bocce. W czasie 

igrzysk, wykazaliśmy się rów-

nież swoimi zdolnościami 

manualnymi. Naszą olimpiadę, 

uświetniło jak co roku, Strze-

leckie Bractwo Kurkowe oraz 

pracownicy i wolontariusze 

Firmy „Blum”. Mogliśmy zoba-

czyć również taniec, w wyko-

naniu naszych kolegów i kole-

żanek pod kierunkiem tera-

peutki Pani Sandry. Cały ten 

piękny dzień, dostarczył nam 

ogrom radosnych przeżyć a 

także wspaniałych nagród w 

postaci medali, pucharów, 

dyplomów, „blumoszytów”. 

Dziękujemy wszystkim, lu-

dziom dobrej woli, którzy 

przyczynili się do organizacji 

tak wspaniałego dnia. Po raz 

kolejny mogliśmy pokazać, że 

niepełnosprawność jest do 

pokonania, mimo życiowych 

trudności i że, warto próbo-

wać. Dziękujemy darczyńcom: 

Władzom samorządowym 

powiatu i gminy, Firmie 

„Blum”, Swarzędzkiemu Cen-

trum Sportu i Rekreacji, Strze-

leckiemu Bractwu Kurkowe-

mu, Swarzędzkiej Orkiestrze 

Dętej, Straży Pożarnej ze Swa-

rzędza, Fundacji „Ekos”, Gim-

nazjum nr 3, p. Barbarze An-

toniewicz, p. Wandzie Konys, 

Kadrze WTZ, Wolontariu-

szom, Rodzicom,   

 

Autor: Agata Kiejdrowska, 

Michał Ogoniak 

W sobotę, rozpoczął się se-

zon wakacyjny a wraz z nim 

"XVI Powiatowe Igrzyska 

Osób Sprawnych Inaczej”. 

Zmagania sportowe odbyły się 

na odnowionym boisku 

"Centrum Sportu i Rekreacji 

w Swarzędzu.  

Przybyło bardzo dużo zaprzy-

jaźnionych Stowarzyszeń, z 

powiatu poznańskiego oraz 

Goście i Sponsorzy, bez któ-

rych nasza impreza nie mogła-

by się odbyć. Otwarcia Olim-

piady, dokonał Pan Starosta 

Jan Grabkowski i Pan Marian 

Szkudlarek- Burmistrz Swarzę-

dza. Po prezentacji drużyn 

zapalono znicz olimpijski, zło-

żyliśmy przysięgę  a Orkiestra 

Dęta zagrała hymn olimpijski. 

Ochotnicza Straż Pożarna ze 

Swarzędza zaprezentowała 

techniki udzielania pierwszej 

pomocy oraz swój sprzęt. 

Dzięki terapeutom, organiza-

torom i wolontariuszom bawi-

liśmy się świetnie. Na naszych 

twarzach gościł uśmiech i 

radość z zaliczonych dyscyplin 

sportowych. Braliśmy udział w  

konkurencjach drużynowych i 

indywidualnych między innymi 

takich jak: nordic walking, bieg 

na 60 metrów, rzut piłką le-

karską, trójskok, wioślarz, tor 

przeszkód, jazda na rowerze, 

rzuty do celu, slalom hokejo-

Nasze prace 

Agnieszka Bagrowska 

"XVI Powiatowe Igrzyska Osób Sprawnych Inaczej” 

Agnieszka Furjan 

Jan lis Agata Rybicka 
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kawszy strój oraz odgadywali-

śmy zagadki o tematyce po-

dróżniczej. Uczestnicząc w 

konkursowych zmaganiach 

mogliśmy również obserwo-

wać pokazy umiejętności stra-

żackich a dla chętnych moc-

niejszych wrażeń czekała miła 

niespodzianka gdyż mogli na 

chwilę wcielić się w rolę stra-

żaka. Ten piękny dzień pozwo-

lił nam poznać świat znany 

tylko z filmów westernowych. 

Wiele radości dały nam też 

spotkania z przyjaciółmi innych 

stowarzyszeń, za którymi 

zatęskniliśmy. Serdecznie pra-

gniemy Organizatorom po-

dziękować za zaproszenie i 

zorganizowanie tak wspaniałej 

integracyjnej imprezy.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska, 

Agata Rybicka  

Na zaproszenie Stowarzysze-

nia z Murowanej Gośliny, 

pojechaliśmy do Rakowni, by 

w sobotnie czerwcowe 

przedpołudnie poczuć się jak 

na dzikim zachodzie. Podczas 

imprezy królowała muzyka 

country a kowboje mknęli na 

swoich rumakach. Pokaz 

woltyżerki wzbudził w nas 

zachwyt a występujący kow-

boje zaprezentowali swoje 

umiejętności w ciekawych 

kostiumach. Można było 

zobaczyć też stroje Indian i 

tak jak oni postrzelać z łuku. 

Wsłuchując się w dźwięki 

muzyki rodem z prerii wzięli-

śmy udział w konkurencjach 

sportowych takich jak: ukła-

danie puzzli z krową, labi-

rynt, rzut na rogi byka i wiele 

innych przez co mogliśmy 

poczuć atmosferę życia na 

prerii. Następnie wzięliśmy 

udział w konkursie na najcie-


