
WARSZTACIK 
 ANIELSKA PRZYSTAŃ 

KTO NAM JEDEN PROCENT PODARUJE  
TEN SWE SERCE NAM DARUJE  

KRS 0000021128 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  

DZIECI SPECJALNEJ TROSKI  

im. Leszka Grajka w Swarzędzu 

62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 

tel. (+48.61) 651 52 86 

e-mail: spdst@wp.pl 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Swarzędzu 

Data wydania 15.12.2017 2017 Rok, numer 11 

W tym numerze:  

Wspomnienia z wakacji 
„Aktywny wypoczynek nad 

Bałtykiem” 

 

“O Darłówku” 
 

“Dostarczyciele Roboczogo-

dzin” VWP RUN 2017 
 

Kraków - wycieczka 

 
“Lata 70-te w Stowarzyszeniu 

Pawełek w Owińskach” 

 

„Wyjazd do Lisówek” 

 
"Radosne przeżycia - konkurso-
we zmagania osób niepełno-

sprawnych" 

 
„XIII  ANIELSKIE  ŚPIEWOGR

ANIE” 

 
Wernisaż prac malarskich po-

wstałych w ramach  

projektu "Natchnieni Twórczo 
Wiatrem i Słońcem" 

 

"Dożynkowy czas" 

 
"Odkrywanie świata w Deli 

Parku" 

 
„Spotkanie Edukacyjne w 

Dzień Edukacji Narodowej 

 
“Dwa dni z magią w fotografii” 

 

"Spieszmy się kochać ludzi, bo 
tak szybko odchodzą"  

 

Kącik małego smakosza 

 

„8 kontynent- Madagaskar”  
 

Wyjazd do Kina “Listy do M3”  

 

„Bal  Z Mikołajami  2017”  

 

"Spotkanie z teatrem"  
 

„Świąteczno-zimowe  
zmagania sportowe” 

 

„Złoty Słowik” 

2 
 

 

2 
 

3 
 
 

3 
 

4 
 
 

4 
 

 
5 
 

 
6 

 
 
6 

 
 

 

 
7 

 
7 
 

 
8 

 
 
8 

 

 
9 

 
 

9 
 
10 

 
10 

 

 
11 

 
12 

 
13 
 

14 



Str. 2 WARSZTACIK 

czorem mogliśmy się wyszaleć 

na parkiecie przy klubowo– 

dyskotekowych hitach. Kolej-

ne dwa wieczory, po dniach 

wypełnionych plażowaniem i 

codziennymi zabiegami mieli-

śmy okazję popląsać przy mu-

zyce w wykonaniu braci Joń-

czyk. Kilka razy w tygodniu, 

dla chętnych za drobną opłatą 

odbywały się wycieczki, można 

było zwiedzić: Darłowo, prze-

płynąć się tramwajem wod-

nym, Jarosławiec i “Zagrodę 

śledzia”, Dobrzycę, Hortulus, 

Słowiański Park Wodny oraz 

Dolinę Charlotty. Mieliśmy 

również okazję przeżyć rejs 

statkiem. Dziękujemy Dyrekcji 

i Kadrze ośrodka za gościnę 

miłą atmosferę oraz fachową 

opiekę podczas naszego poby-

tu dzięki, któremu mogliśmy 

zregenerować siły. Dziękujemy 

także Władzom Samorządu 

Gminy Swarzędz i powiatu 

poznańskiego za wsparcie 

finansowe wyjazdu zdrowotno 

wypoczynkowego nad morze 

a naszemu stowarzyszeniu 

Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski za zorganizowanie tego 

fantastycznego wyjazdu. 

  

Autor: Agata Rybicka, Mateusz 

Nowak 

W sierpniowy ciepły poranek 

tego roku podopieczni z na-

szego stowarzyszenia i osoby 

towarzyszące wyruszyły w 

podróż do malowniczej nad-

morskiej miejscowości– Dar-

łówko. Wszyscy uczestnicy 

aktywnie spędzali czas, 

“naładowali akumulatory” i 

pracowali nad formą fizyczną 

korzystając z klimatu morskie-

go i zabiegów. W odnowio-

nym ośrodku rehabilitacyjnym 

„Piramida” do dyspozycji 

wszystkich gości był: basen, 

ścianka wspinaczkowa, siłow-

nia, oraz dla młodszych klub 

dziecka i plac zabaw. Po dotar-

ciu na miejsce, od pierwszych 

chwil po zakwaterowaniu 

mogliśmy odpocząć i rozko-

szować się promieniami letnie-

go słońca. Następnego wie-

czoru przy przygotowanym 

dla naszej grupy grillu i muzyce 

zajadaliśmy pyszne kiełbaski. 

W niedzielę odbyły się wizyty 

lekarskie, po których zaczęli-

śmy zabiegi poprawiające na-

sze zdrowie. Natomiast wie-

“O Darłówku” 

Oprócz korzystnych dla moje-

go zdrowia zbiegów, plażowa-

nia i spacerów nad morzem 

były również inne atrakcje np. 

dyskoteki,  w których z ocho-

tą brałam udział.  

Chciałbym móc doświadczyć 

tych radosnych chwil po raz 

kolejny. 

 

Autor: Agata Rybicka 

 

 

 

Tegoroczny wypoczynek w 

malowniczej nadmorskiej miej-

scowości Darłówko był moim 

kolejnym pobytem, w tym 

urokliwym miejscu. Ośrodek 

wczasowo-rehabi l i t acyjny  

„Piramida” oraz teren wokół 

niego był całkowicie dostoso-

wany do moich potrzeb jako 

osoby poruszającej się na 

wózku inwalidzkim. Miła i 

fachowa opieka kierownictwa 

i kadry ośrodka sprawiła, że 

czułam się niezwykle komfor-

towo podczas całego pobytu. 

„Wspomnienia z wakacji- Aktywny wypoczynek nad Bałtykiem” 



Str. 3 2017 Rok, numer 11 

Kraków - wycieczka  

dowskiej, dzięki któremu, 

można usłyszeć dawno zapo-

mniany język jidysz, są tam 

synagogi jak i interesujące 

domy, w których zamieszkuje 

mniejszość żydowska. Zoba-

czyliśmy też piękny zabytkowy 

kościół Bożego Ciała. Wawel 

to najpiękniejszy zamek, w 

którym zamieszkiwali królo-

wie a w ich komnatach znajdu-

ją się ręcznie tkane arrasy i 

gobeliny przedstawiające sce-

ny z biblii.  Byliśmy w katedrze 

na Wawelu, gdzie podziwiali-

śmy obrazy, rzeźby. Uczciliśmy 

pamięć Prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego i Marii Kaczyńskiej. 

Zawitaliśmy również do Nie-

połomic, miejsca dawnych 

polowań królewskich w tam-

tejszej puszczy. To w tym 

mieście stoi myśliwski zamek 

będący miniaturą Wawelu. Jest 

w nim ciekawa kolekcja dzi-

kich zwierząt żyjących kiedyś 

w puszczy, były również zwie-

rzęta z wielu stron świata. 

Podziwialiśmy interesującą 

wystawę obrazów i portre-

tów. Niewielkie miasteczko 

ma też wspaniały kościół para-

fialny, malowniczy ryneczek z 

barwnymi kamienicami i fon-

tanną. Odwiedziliśmy Tyniec, 

w którym zwiedziliśmy klasz-

tor i kościół. Gospodarzami 

tego miejsca są ojcowie Bene-

dyktyni. Można było nabyć tam 

wyroby wytwarzane przez 

zakonników. Podczas wyciecz-

ki mieszkaliśmy w hotelu Aza-

lia niedaleko Krakowa. Bardzo 

się cieszymy z możliwości 

zwiedzenia i poznania tylu 

pięknych miejsc przepełnio-

nych historią naszej Ojczyzny. 

Dziękujemy Panu Wojewodzie 

za dofinansowanie wycieczki 

dzięki której mogliśmy odkryć 

miejsca tak nam bliskie, znane 

z legend i historii. Wycieczka 

do Krakowa sprawiła wiele 

radości a chwile z tej wyprawy 

pozostaną na zawsze w na-

szych sercach i będziemy je 

długo wspominać w jesienne i 

zimowe dni. 

 

 

Autor: Mirosława Penczyńska  

W słoneczny poniedziałek 4 

września zawitaliśmy na kilka 

dni do przepięknego królew-

skiego miasta jakim jest Kra-

ków. Kraków był dawną stoli-

cą Polski, spoczywają w nim 

dawni władcy i królowie. 

Obecna metropolia przepeł-

niona jest pięknymi zabytkami, 

które mogliśmy zwiedzić, spa-

cerując z zaciekawieniem po 

rynku, gdzie w Bazylice Ma-

riackiej Wit Stwosz wykonał 

swoje największe i najpiękniej-

sze dzieło ołtarz drewniany. 

Sukiennice, to miejsce, w któ-

rym kiedyś sprzedawali sukno. 

Obejrzeliśmy również Barba-

kan, który jest fragmentem 

dawnych murów obronnych. 

Zobaczyliśmy Bramę Floriań-

ską, którą przeszliśmy- nazwa 

ta wzięła się od św. Floriana 

patrona strażaków i miasta 

Krakowa. Byliśmy przy „Oknie 

Papieskim” przy ulicy Francisz-

kańskiej. W deszczowy wto-

rek zobaczyliśmy dawną dziel-

nicę Żydowską, gdzie co roku 

na ulicy Szerokiej odbywa się 

festiwal kultury i muzyki ży-

“Dostarczyciele Roboczogodzin”  VWP RUN 2017 

1 września w naszym warszta-

cie zaświeciło słońce za spra-

wą grupy pracowników Firmy 

Volkswagen. Nasi Goście w 

tym dniu przybyli do nas z 

prezentem w postaci czeku o 

wysokości 2000 zł. Kwota była 

efektem finałowym akcji 

“Dostarczyciele roboczogo-

dzin” na imprezie sportowej 

“VWP RUN 2017”. W ramach 

podziękowań przedstawiliśmy 

krótki program artystyczny i 

wręczyliśmy darczyńcom upo-

minki - nasze prace z drewna i 

ceramiki.  

Dziękujemy za wsparcie finan-

sowe, które będzie wykorzy-

stane na naszą rehabilitację. 

  

Autor: Michał Ogoniak  
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Lata 70- te  w “Peerelu”, to czas 

dokąd WTZ-et Pawełek zaprosił nas , 

by ciekawie spędzić tam czas. 

Gdy słońce tego dnia mocno grzało, 

to się szybko okazało, 

że trzynasta ta impreza 

wcale pech a nie przyniosła 

ale w  nasze serca radość wniosła. 

Konkurencji nie było mało 

a  więcej by się chciało.   

Maluchem się podróżowało 

i cały świat się zwiedzało. 

Pranie do pralki Frani się ładowało 

proszek “Ixi” się wsypywało 

i wyżymaczką się wykręcało. 

Nasza drużyna na podium stanęła 

i trzecie miejsce zgarnęła.   

Drużyny się zjechały 

i lata siedemdziesiąte wspólnie wspominały. 

Czasem śmiechem wybuchały 

i nieśmiało w tańcu podrygiwały. 

A my ślicznie dziękujemy za tę sobotę dziewiątego września 

gdy słońce na niebie jeszcze grzało, to nam tej imprezy było za mało. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

“Lata 70-te w Stowarzyszeniu Pawełek w Owińskach” 

„Wyjazd do Lisówek” 

(rzut podkową, wypychanie 

indyka, amerykańskie rytmy, 

quiz wiedzy o USA). 

 

Autor: Łukasz Czajka, Darek 

Piętka 

 

13 września udaliśmy się do 

Lisówek, gdzie powiat poznań-

ski zorganizował XV już edycję 

Festynu  In tegracy jnego 

„Barierom Stop” o Puchar 

Starosty Poznańskiego. W 

imprezie wzięło udział 35 dru-

żyn, razem ponad 300 uczest-

ników. W tym roku hasłem 

przewodnim było: „Poznajemy 

świat – Stany Zjednoczone”. 

Mogliśmy zobaczyć zatem 

występ Elvisa Presleya, pokaz 

tańca rock and roll i hip-hop 

oraz wziąć udział w konkuren-

cjach związanych z tym krajem 
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dla naszego dobra. 

Uroczystość była bardzo pięk-

na i jednocześnie wzbudziła w 

nas wiele emocji. Z niecierpli-

wością czekaliśmy na ogłosze-

nie werdyktu Jury. Wyniki 

okazały się satysfakcjonujące, 

chociaż zdajemy sobie sprawę, 

że mogłyby być lepiej i nie 

wszystkim przypadło to do 

gustu. Cieszyliśmy i bawiliśmy 

się wspólnie z naszymi gośćmi 

i sponsorami przy dźwiękach 

zespołu muzycznego “Karlins” 

ze Śremu. Po konkursowych 

zmaganiach, udaliśmy się na 

poczęstunek. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

 Ludzie niepełnosprawni, zma-

gają się z różnymi przeciwno-

ściami losu. Jesteśmy powoła-

ni, by zmagać się z tymi ogra-

niczeniami wykazując się swo-

imi zdolnościami. W piątek 15 

września, uczestniczyliśmy w 

piątym "Zlocie Talentów”, 

który odbył się w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Luboniu. 

Wysłuchaliśmy wspaniałych 

występów wokalnych, teatral-

nych, obejrzeliśmy prace pla-

styczne a także teledyski. 

Sala w Luboniu, jest bardzo 

duża i łatwo się w niej zgubić. 

Mimo to, pokonujemy te prze-

szkody i cieszymy się, gdy 

stawia się przed nami różne 

wyzwania. Wymaga to od nas 

intensywnej pracy, która po-

tem przynosi bardzo dobre 

efekty. W Zlocie Talentów 

udało nam zdobyć dwa dyplo-

my. Pierwszy dla Sandry Paetz 

za zajęcie 3 miejsca w katego-

rii “Prezentacje Wokalne" 

oraz drugi dyplom za zajęcie 3 

miejsca w kategorii 

"Teledysk". Cieszymy się bar-

dzo, że są wśród nas ludzie, 

którzy pomagają nam prze-

zwyciężać nasze słabości i 

wspólnie z nami cieszą się 

naszymi osiągnięciami. Szkoda 

tylko, że my nie zawsze tych 

ludzi doceniamy i niechętnie 

przyjmujemy uwagi kierowane 

pod naszym adresem, które są 

"Radosne przeżycia - konkursowe zmagania osób niepełnosprawnych" 
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„XIII ANIELSKIE ŚPIEWOGRANIE” 

Wernisaż prac malarskich powstałych w ramach 

projektu "Natchnieni Twórczo Wiatrem i Słońcem" 

z Kórnika 

- Stowarzyszenia Dzieci i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej 

„Razem” Kostrzyn, Drzązgo-

wo WTZ 

- Gimnazjum nr 3 w Swarzę-

dzu- dzieci z niepełnospraw-

nościami 

- Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk”      Konarzewo 

- Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Konarzewie i w Otuszu 

- Warsztat Terapii Zajęciowej 

z Baranowa 

- Adam Potocki- solista ze 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy z Puszczykowa 

-„Sokoły” ze Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym z Poznania 

Stowarzyszenie z Murowanej 

Gośliny 

- Warsztat Terapii Zajęciowej 

z Otusza 

-Stowarzyszenie Przyjaciół 

Niewidomych i Słabowidzą-

cych „Ognik” z Poznania 

- Warsztat Terapii Zajęciowej- 

Swarzędz . 

W kościele panowała radosna 

atmosfera, każdy wychwalał 

Pana Boga swoim śpiewem tak 

jak potrafił najlepiej. Po wzru-

szających występach artystycz-

nych, nadszedł szczególnie 

piękny moment: dzięki pomo-

cy wolontariuszy, każdy z nas 

otrzymał balonik wypełniony 

helem. Na znak bliskości z 

naszym kochanym Papieżem 

Janem Pawłem II wspólnie 

wypuściliśmy je do nieba, by 

oddać mu hołd. Gdy balony 

wzniosły się do nieba, chwyci-

liśmy się za ręce, by zaśpiewać 

hymn Stowarzyszenia „Jaka 

siła” i udaliśmy się na poczę-

stunek. Serdeczne podzięko-

wania kierujemy do wszyst-

kich, którzy pomagali w przy-

gotowaniu a w szczególności 

dziękujemy Władzom Gminy i 

Powiatu za wsparcie finanso-

we, Panu Tomaszowi Pacz-

kowskiemu z PFROM-u, 

Pani Wandzie Konys, Pani 

Urszuli Mrówka, Dyrekcji 

Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Swarzędzu, Pani Elżbiecie 

Krauze, Księdzu Proboszczo-

wi, Gościom, Wolontariu-

szom, Pracownikom, Zarządo-

wi  Stowarzyszenia, Pani Ur-

szuli Jankowiak, Państwu 

Wandzie i Michałowi Marzec 

oraz Pani Halinie Benedyk. 

  

Autor: Michał Ogoniak 

Jesteśmy bardzo wdzięczni 

Panu Bogu za świętego  Jana 

Pawła II. Z tej okazji został 

zorganizowany przez Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka w Swarzędzu i Parafię 

Matki Bożej Miłosierdzia “XIII 

Diecezjalny Przegląd Piosenki 

Religijnej Osób Niepełno-

sprawnych”.  Patronat nad nim 

objął Ksiądz Arcybiskup Stani-

sław Gądecki. Zaproszenie 

przyjęło wielu naszych przyja-

ciół między innymi: Pani Ur-

szula Jankowiak oraz Państwo 

Wanda i Michał Marzec wyko-

nali na rozpoczęcie spotkania 

utwór Ave Maryja. Następnie 

ks. Proboszcz Dariusz Salski 

poprowadził modlitwę do 

Anioła Stróża,  po czym nasz 

Warsztat wykonał hymn prze-

glądu piosenkę “Aniele, Anie-

le”. Gdy umilkły ostatnie takty 

hymnu, cały kościół wraz z 

Panią Haliną Benedyk odśpie-

wał ukochaną pieśń oazową 

Papieża Polaka “Barkę”   

W konkursie wzięło udział 11 

zespołów:  

- Kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z Niepełno-

sprawnością  Intelektualną i 

ruchową „Klaudynka”  

ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy Społecznej 

"Vigor" ze Swarzędza. Był to 

wernisaż zatytułowany bardzo 

pięknie: "Natchnieni Twórczo 

Wiatrem i Słońcem". Obrazy 

przedstawiały różne pejzaże i 

przyrodę. To bardzo pięknie, 

że osoby starsze, biorą pędzel 

do ręki i malują nie zważając 

na ograniczenia zdrowotne i 

wiekowe. Piszą również wier-

sze i piosenki, mogliśmy tego 

wysłuchać i również zaprezen-

tować kilka utworów, przy 

których się świetnie bawili-

śmy. Cieszmy się życiem i 

czerpmy z niego pełnymi gar-

ściami. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Życie trzeba brać pełnymi 

garściami. Korzystać z niego, 

jak najwięcej ile się tylko da. 

Nie trzeba patrzeć na wiek, 

ani na życiowe przypadłości, 

jakie nam dokuczają. Mieliśmy 

tego dowód 25 września. W 

poniedziałek na dworze była 

deszczowa aura, jednak wśród 

nas panowała bardzo radosna 

atmosfera. Na zaproszenie 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu uczestniczyliśmy 

w wystawie prac malarskich, 

wykonanych przez seniorów 
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plony zebrane z pól i 

sadów. Są one coroczną 

okazją do wspólnej za-
bawy i spotkań. Mogli-

śmy dowiedzieć się tak-

że o tym jak takie zaba-
wy przebiegały i porów-

nać je z tymi dzisiejszy-

mi czasami. Dla nas 
dzień spędzony w biblio-

tece był okazją do 

wspomnień z dzieciń-

stwa i możliwością po-
znania wielu ciekawych 

zwyczajów z wiejskich 

terenów. Bardzo ser-
decznie dziękujemy, 

cieszymy się, że mogli-

śmy być na tym spotka-
niu i tak wiele się dowie-

dzieć o tradycjach wsi 
 

Autor: Mirosława Pen-
czyńska 

W czwartek 28 września 

w ramach cyklu spotkań 

zawitaliśmy do Biblioteki 
Miejskiej w Swarzędzu 

na ciekawe spotkanie o 

dożynkach. Mogliśmy 
obejrzeć ciekawe pre-

zentacje ukazujące jak 

wyglądały w dawnych 
czasach dożynki na 

wsiach. W tym ważnym 

dniu wszyscy ubierali się 

w odświętne stroje, de-
korowano domy, wyko-

nywano różne rzeźby, 

najczęściej słomiane 
dotyczące zbiorów i ży-

cia na wsi. Ponadto były 

przygotowywane na ten 
dzień specjalne ludowe 

przyśpiewki a w kościo-

łach odprawiano msze 
dziękczynne. Dożynki 

były podziękowaniem za 

"Dożynkowy czas" 

"Odkrywanie świata w Deli Parku" 

tyczne zwierzęta, rośliny oraz 

zabawy edukacyjno- multime-

dialne. Warunki atmosferycz-

ne w tym dniu nie sprzyjały 

dobremu nastrojowi i długim 

spacerom ale dla nas był, to 

dzień pełen przeżyć. Ciekawą 

atrakcją była również wystawa 

dyni, która cieszyła się ogrom-

nym zainteresowaniem wśród 

zwiedzających. Nasze oczy, nie 

mogły się nacieszyć widokiem 

słynnego "korbolapu" przed-

stawiającego krokodyla, lub 

traktor. Cieszy nas to, że ma-

my wokół siebie życzliwych, 

troskliwych ludzi, którzy 

wprowadzają w nasze życie 

dużo radości i możliwości 

poznawania ciekawych miejsc. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Wszyscy lubimy wycieczki i 

podróże, które prowadzą nas 

do odkrywania nowych tajem-

nic Świata. Sprawia nam, to 

ogromną radość przebywania 

wśród otaczającej nas przyro-

dy. W czwartek 5 październi-

ka, mimo deszczowej pogody 

uczestniczyliśmy  w wycieczce 

do "Deli Parku". Wycieczkę 

zorganizował nasz wieloletni 

darczyńca Pan Ireneusz Szpot 

przy współpracy Stowarzysze-

nia Partnerów General Mo-

tors”, którym jesteśmy bardzo 

wdzięczni. Deli Park jest cie-

kawą atrakcją dla dzieci i do-

rosłych. Są tam miniaturowe 

figury przedstawiające postacie 

z bajek oraz budynki, które 

wyróżniają się w różnych re-

gionach Świata warte zobacze-

nia. Dużą atrakcją są interesu-

jące bajkowe postacie, egzo-
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„Spotkanie Edukacyjne w Dzień Edukacji Narodowej 

“Dwa dni z magią w fotografii” 

współpracę i pokazanie, że 
można pracować z posza-
nowaniem zdania innych 
osób i że pochwały zwięk-
szają motywację do pracy. 
Dziękujemy Wielkopolskiej 
Radzie Koordynacyjnej i 
Związkowi Organizacji Po-
zarządowych za poświęco-
ny czas i przypomnienie w 
praktyczny sposób wielu 
przydatnych informacji. W 
godzinach południowych w 
przeddzień Święta Edukacji 
Narodowej postanowiliśmy 
podziękować naszym Tera-
peutom za wysiłek wkłada-
ny w ciągu roku, byśmy w 
warsztacie czuli się jak u 
siebie w domu. Wyraziliśmy 
również wdzięczność, że są 
naszymi nauczycielami. Na 
wstępie pani Kierownik po-
dziękowała Instruktorom za 
współpracę i pomoc, dzięki 
której możemy pogłębiać 
nasze pasje w różnych 
dziedzinach. Po tych sło-
wach zaczęliśmy popisy 
wokalno- recytatorskie. W 
krótkim programie arty-

stycznym, który zaprezento-
waliśmy znalazły się pio-
senki “Nie jesteś sama” z 
dedykacją dla pani Kierow-
nik naszego warsztatu Bar-
bary Kucharskiej czy też 
piosenka „Zdumienie”. 
Przedstawiliśmy też prace 
literackie przygotowane na 
powiatowy konkurs „Zlot 
Talentów”, które wyrażały 
nasze opinie o tym, co nam 
daje pobyt w warsztacie. Na 
końcu było odśpiewane 
gromkie „Sto Lat” oraz słod-
ki poczęstunek. Jeszcze raz 
Wszystkim naszym Nauczy-
cielom, Terapeutom składa-
my najlepsze życzenia z 
okazji ich święta. 
 

Autor: Michał Ogoniak, 
Agata Rybicka 

Według powszechnych 
przekonań piątek 13-tego 
jest pechowy. Jednak 
wbrew przesądom ten paź-
dziernikowy dzień, w tym 
roku wcale taki nie był.  Dla 
kadry i uczestników nasze-
go warsztatu, to czas prze-
biegający pod znakiem na-
uki. Punktualnie o godzinie 
10:00, zebraliśmy się w 
jednej z sal naszego ośrod-
ka aby uczestniczyć w spo-
tkaniu edukacyjnym na te-
mat ekonomii społecznej 
realizowanego w ramach 
projektu „Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidar-
nej” zorganizowane przez 
Wielkopolską Radę Koordy-
nacyjną i Związek Organi-
zacji Pozarządowych. Spo-
tkanie w formie zabawy 
prowadziły przemiłe panie 
Iwona i  Aneta. Po powita-
niu i wzajemnym zapozna-
niu mieliśmy przed sobą do 
zrealizowania trzy zadania. 

Zadania postawione przed 
nami miały na celu większe 
scalenie grupy, lepszą 

przez Pana Michała przenieść 

się w lata 20 i 30 poprzednie-

go wieku na tereny Niemiec i 

Ukrainy. Pierwszego dnia mo-

gliśmy poznać świat czarno-

białych zdjęć z tamtych lat i 

przez chwilę stać się damą, 

panem na włościach, czy żoł-

nierzem siedzącym w siodle na 

koniu. Wszystko, to za sprawą 

wycinania postaci i wklejanie 

własnych twarzy. W drugim 

dniu warsztatów  rzeczywiście 

tak się stało, bo za spra-

wą  fotomontażu nasze posta-

cie  znalazły się w sytuacji 

wybranej przez siebie z dane-

go zdjęcia. Dzięki temu dowie-

dzieliśmy się jak byśmy wyglą-

dali przed stu laty a zarazem 

poznaliśmy tajniki obróbki 

zdjęć. 

Bardzo cieszymy się, że mogli-

śmy brać udział w tym projek-

cie. Warsztat fotograficzny 

odkrył nasze pragnienia, ma-

rzenia w poznawaniu świata. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

W dniach od 28 do 30 paź-

dziernika uczestniczyliśmy już 

kolejny raz w projekcie o 

nazwie ”5 Zmysłów”. Tym 

razem poznaliśmy jak trudnym 

i ciekawym zawodem jest 

praca fotografa. Warsztaty 

dwudniowe przeprowadził Pan 

Michał Sita, z którym spotkali-

śmy się wcześniej na warszta-

tach o podobnej tematyce. 

Dzięki tym spotkaniom posze-

rzyliśmy swoją wiedzę w tajni-

ki robienia zdjęć rodzin-

nych.  Mogliśmy także za spra-

wą fotografii przywiezionych 
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tych, to  bardzo trudny temat, 

wymagający refleksji nad wła-

snym życiem a to robimy nie-

chętnie.  Wspomnienia na-

szych bliskich zmarłych budzą 

w nas rozżalenie i łzy. Jednak 

według Kościoła Katolickiego, 

powinno być radosne a tak nie 

jest. Bardzo często w swoim 

życiu, wspominam bliskie mo-

jemu sercu osoby zmarłe z 

mojej rodziny i nie tylko. Lu-

bię odwiedzać cmentarze, 

odmówić modlitwę za zmar-

łych i zapalić znicz. Jestem 

przekonana, żę zmarli nad 

nami czuwają wstawiając się za 

nami u Boga. Nasze życie jest 

pielgrzymką po tej ziemi. Każ-

dy z nas, ma do spełnienia 

jakąś misję. Buntujemy się, gdy 

spotykają nas przykre sytuacje. 

nie potrafimy cieszyć się małą 

radością. Myślimy, że cały 

świat do nas należy. To nie-

prawda. Wszyscy umrzemy i 

tam kiedyś się spotkamy. 

Trzeba się cieszyć każdą chwi-

lą życia. Potrafić dostrzegać 

potrzeby innych a wtedy nasze 

życie będzie piękniejsze i spo-

tka nas szczęście. 

 

Autor: Agata kiejdrowska 

Jesień, to pora roku, która 

sprzyja refleksji nad swoim 

życiem oraz wspomina się 

swoich bliskich i zmarłych. 

Pierwszego listopada, obcho-

dzimy Dzień Wszystkich Świę-

tych. Z tej okazji, po raz kolej-

ny zostaliśmy zaproszeni do 

Biblioteki Publicznej w Swa-

rzędzu. Mieliśmy okazję wysłu-

chać fragmentu dramatu 

"Dziadów", Adama Mickiewi-

cza, historii ludzi zmarłych, 

którzy żyli w epoce romanty-

zmu. Poznaliśmy również ob-

rzędy i zwyczaje panujące w 

różnych okresach. Po zapo-

znaniu się z historią i literaturą 

oraz obrzędami związanymi ze 

Świętem Zmarłych, uczciliśmy 

ich pamięć minutą ciszy. 

Wspominaliśmy również bli-

skich zmarłych ze Stowarzy-

szenia. Nasi bliscy zmarli przy-

jaciele, koledzy i koleżanki są 

wśród nas i dobrze by było, 

żebyśmy o nich pamiętali 

przez cały rok. Jesteśmy im 

wdzięczni za to, co dokonali w 

życiu. Dzień Wszystkich Świę-

"Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą"  

Kącik małego smakosza 

Placek ze śliwkami 

4 jajka 

1 szklanka cukru 

3 szklanki mąki 

2 łyżeczki proszku 

Do pieczenia 

  

1 margaryna Kasia Roz to pić 

Białka ubić z cukrem 

Dodać żółtka  i przesianą 

Z Proszkiem mąkę . 

Na  końcu wlać przestudzoną 

Margarynę 

Dodać  owoce na przykład 

śliwki i kruszonkę 

 

Smacznego Życzy  

Piotr Śliwiński 
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„8 kontynent - Madagaskar”  

Wyjazd do Kina “Listy do M3”  

dotarł na wyspę ok 1000 lat 

temu.  Tamtejszy symbol, to 

kameleon, który zdaniem 

mieszkańców przynosi pecha a 

jest ich tam 96 gatunków. 

Lemur, to kolejny symbol 

tajemniczej wyspy. Najsłynniej-

szą rośliną w Madagaskarskiej 

dżungli jest Wakuna, czyli 

mango lub smoczy owoc. Pan 

Piotr podczas prelekcji Chęt-

nie odpowiadał również na 

nasze pytania, z których do-

wiedzieliśmy się, że: stolicą 

Madagaskaru jest Antanaryba, 

językiem urzędowym jest 

język Francuski, waluta to 

Ariary. jest tam wiele Polskich 

misjonarzy, są tam święta tak 

samo jak u nas a koszt podró-

ży w obie strony w okolicach 

3000 zł. Jeszcze raz bardzo 

dziękujemy Panu Piotrowi 

Kowalczykowi za przekazanie 

swojej wiedzy z pobytu w 

owym kraju. 

  

  

 Autor: Michał Ogoniak 

Listopadowe spotkanie w 

Bibliotece Publicznej w Swa-

rzędzu, to wizyta geografa, 

geologa i podróżnika, Pana 

Piotra Kowalczyka, który 

przedstawił zebranym 8 konty-

nent świata. 

Wraz z naszym stowarzysze-

niem opowiadań ciekawego 

podróżnika również z zacieka-

wieniem słuchali uczniowie 

Poznańskiej szkoły dla niesły-

szących. Madagaskar, to trze-

cia największa wyspa świata 

jako osobny kontynent. Wy-

spa, gdzie nigdy nie ma zimy 

jest trzy razy większa od Pol-

ski a przelot z naszego kraju 

wynosi 12 godzin. 

Madagaskar, to jedyne miejsce 

w Afryce, gdzie są uprawiane 

pola ryżowe. Gdy udamy się 

na sawannę ujrzymy tam już 

inny klimat i słynną tylko w 

Madagaskaże aleję Baobabów- 

to drzewo osiągnąć może do 

100 metrów wysokości. Po-

nadto pierwszy raz usłyszeli-

śmy o Malgaszu. Okazało się, 

że jest to mieszkaniec Madaga-

skaru; inaczej –Azjata, który 

komedie pt. "Listy do M3". 

Ten film od samego początku 

wywołał na naszych twarzach 

uśmiech. Film opowiada o 

świętach Bożego Narodzenia, 

w którym góruje okres rado-

ści, przyjaźni oraz wybaczania 

sobie wszelkich win. Ponadto 

można zobaczyć wiele wątków 

jak: miłość, przyjaźń, życzli-

wość, serdeczność, zrozumie-

nie. W czasie filmu mogliśmy 

wypić kawę i posmakować 

różnych smakołyków. Film był 

ładny i wesoły. 

Gdy pojawi się czwarta część, 

to na pewno też pojedziemy 

do kina. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

Każde spotkanie z kulturą 

wyjazd do kina, lub teatru jest 

dla nas ciekawym przeżyciem. 

Dla osób niewidomych, bar-

dzo dużym ułatwieniem w 

oglądaniu filmu, czy teatru jest 

audio- deskrypcja. Polega ona 

na tym, że idzie osoba niewi-

dząca do kina, siada wygodnie 

w fotelu i dostaje słuchawki na 

uszy a lektor mówi wszystko, 

co się dzieje na ekranie. Jed-

nak nie we wszystkich kinach 

są takie udogodnienia.  28 

listopada wybraliśmy się do 

kina Kinepolis w Poznaniu na 
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takie jak “Królowie świata”, 

„T‟ amo” oraz wiersz o przy-

jaźni  przeczytany przez Agatę 

Kiejdrowską. Nasi goście - 

Radni Rady Miejskiej w trakcie 

słów skierowanych do nas 

wspomnieli o 25 Dniu Godno-

ści Osób Niepełnosprawnych, 

który miał miejsce 3 grudnia. 

Trzeba powiedzieć, że nie 

zapomniała o nas także w tym 

roku znana Polska artystka 

mająca ogromne i wspaniałe 

serce, pani Halinka Benedyk, 

która rozpoczęła  swoim wy-

stępem  „Bal z Mikołajami”. Po 

występie Pani Halinki została 

zrobione pamiątkowe zdjęcie 

wszystkich uczestników balu 

w wykonaniu znanego fotogra-

fa Pana Marka Błachnio. Opra-

wą muzyczną i rozgrzaniem 

wszystkich zebranych do 

skocznej zabawy zajmował się 

Pan Robert Olszewski i jego 

zespół „Music Max”. Przez 

cały wieczór grano najlepsze 

polskie i zagraniczne przeboje 

bawiąc wszystkich imprezowi-

czów. Firma Blum jak co roku 

zrobiła nam ogromny prezent, 

poprzez obietnice wyremon-

towania kuchni w naszym 

Ośrodku, za co serdecznie 

dziękujemy. W tym roku tra-

dycja również została podtrzy-

mana i na zakończenie balu 

podopieczni Stowarzyszenia 

otrzymali paczki z prezentami. 

W imieniu uczestników zaba-

wy przekazuję serdeczne po-

dziękowania dla osób, które 

pomogły zorganizować „Bal z 

Mikołajami” i sprawiły, że mo-

gliśmy przeżyć kolejny dzień. 

  

Autor: Michał Ogoniak 

W sobotę 2 grudnia 2017 

roku w Swarzędzkiej Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Polskich 

Noblistów odbył się kolejny 

Bal z Mikołajami. Jest to wła-

ściwie jedyna impreza, w trak-

cie której możemy wspólnie 

bawić się z naszymi kolegami i 

koleżankami, których na co 

dzień nie spotykamy. Prze-

wodnicząca stowarzyszenia, 

Pani Barbara Kucharska, powi-

tała zebranych gości, następnie 

głos zabrał Wicestarosta Zyg-

munt Jerzewski chwaląc działa-

nia Stowarzyszenia .Zespół 

Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

w podziękowaniu za pomoc, 

jaka płynie od wolontariuszy i 

innych ludzi dobrego serca do 

osób niepełnosprawnych za-

prezentował program arty-

styczny. Znalazły się  piosenki 

„Bal z Mikołajami 2017”  
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"Spotkanie z teatrem"  

narzówny. Nie udało mu się 

wówczas ich od niej odwieść  

a kłótnie między rodami trwa-

ły nadal. Student bardzo pra-

gnął połączyć ze sobą zakocha-

nych i ukrócić te spory. 

Wpadł na pomysł by niezgod-

nych i złośliwych Krakusów 

pogodzić z biednymi Góralami 

na zawsze. Użył do tego nie 

lada fortelu. Zwołał zwaśnione 

rody i postraszył ich elektrycz-

nym pastuchem pokazując jaką 

mocą włada. Wystraszeni 

ludzie widząc co, się dzieje 

postanowili się pogodzić. Ro-

dzice młodej młynarzówny 

zgodzili się na ślub córki z 

ukochanym Stasiem. Sztuka ta, 

to bardzo ciekawa opowieść 

zawierająca w sobie elementy 

historyczne. Jest ostrzeżeniem 

dla wszystkich, że kłótnie do 

niczego dobrego nie prowa-

dzą.  Krakowiakiem i Góralem 

może być każdy z nas. Tylko 

dobro, miłość, zgoda, szacu-

nek dla drugiego człowieka 

mogą być drogą do pokoju . 

Każdy z nas powinien obejrzeć 

tę sztukę, by dowiedzieć się, 

jak jest interpretowana w tych 

czasach, w których przyszło 

nam żyć. 

  

Autor: Mirosława Penczyńśka 

5 grudnia byliśmy w Teatrze 

Polskim w Poznaniu. Obejrze-

liśmy adaptację znanego ope-

rowego przedstawienia pt. 

“Krakowiacy i Górale”. Sztuka 

została przeniesiona do obec-

nych czasów. Nowoczesna 

muzyka, scenografia i kostiumy 

dopełniły całości. Można było 

usłyszeć w niej bardzo różno-

rodne gatunki muzyczne, 

choćby folklor góralski, który 

przeniósł nas na Podhale, gdzie 

górale wiedli skromne życie 

wypasając owce. Bogaci miesz-

czanie z Krakowa bardzo gnę-

bili ich przeróżnymi podatka-

mi, które na nich zsyłał panują-

cy wówczas król. Młoda mły-

narka, która wyszła za mąż za 

bogatego i starszego od siebie 

męża tylko dla pieniędzy uga-

niała się za młodymi chłopaka-

mi, bo nie kochała tak napraw-

dę swojego męża. Jej pragnie-

niem było, by córka też poślu-

biła starszego bogatego miesz-

czanina Bryndala. Młoda mły-

narzówna bardzo kochała 

biednego i pięknego górala 

Stasia. Rodzice nie chcieli 

nawet słyszeć o decyzji córki i 

zabraniali się z nim spotykać. 

Bryndal będąc bogatym Kraku-

sem mógł zapewnić jej dostat-

nie życie. Próby przymusu do 

ślubu były powodem do waśni 

między rodami, co prowadziło 

do ludzkich tragedii. Na Pod-

hale powraca młody student, 

który słysząc odbywające się 

wesele w karczmie postanawia 

na nie wprosić się. Gdy Staś 

wyszedł zaczerpnąć świeżego 

powietrza zbliżył się do niego 

nieproszony gość i zapytał 

dlaczego jest taki smutny i 

czyje to wesele. Staś opowie-

dział mu swoją smutną histo-

rię, że nie może poślubić tej, 

którą go kocha. Rodzice chcą 

ją wydać za starszego i bogate-

go Bryndala z Krakowa, które-

go ona nie kocha. Staś zaprosił 

do środka studenta, który 

próbował odwieść od złej 

decyzji rodziców młodej mły-
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szkoły uroczyście ogłosił roz-

poczęcie olimpiady. Dariusz 

Piętka, Mateusz Nowak i San-

dra Paetz z Kobylnickiej filii 

naszego warsztatu wykonali 

utwór „Królowie Życia”. Na-

stępnie przyszedł czas naszego 

sportowego zaprzysiężenia, 

które całej grupy wypowie-

dział Michał Ogoniak. Po przy-

rzeczeniu rozpoczęły się nasze 

zmagania w takich konkuren-

cjach jak: mecz piłki nożnej, 

klub kibica, tor przeszkód, 

szukanie równowagi, przecią-

ganie liny, rzut piłką do kosza, 

rzuty woreczkami do celu, “co 

w kaszy piszczy”? oraz “zgadnij 

co to”?. Gdy zakończyliśmy 

zawody mogliśmy skosztować 

słodkiego poczęstunku owo-

ców. Czas upływał szybko 

wśród zabawy oraz radości. 

Przyszła chwila najważniejsza 

dla każdego sportowca po-

dziękowań 

i nagród w postaci medali, 

dyplomów oraz innych upo-

minków. Na koniec wspólnie 

trzymając się za ręce odśpie-

waliśmy hymn naszego warsz-

tatu pt: „Jaka siła”, po czym 

szczęśliwi wyruszyliśmy w 

drogę powrotną do domów. 

Serdecznie dziękujemy Dyrek-

cji, Nauczycielom, Pani Beacie 

Szafrańskiej, Pani Natalii Czaj-

ce, Pani Magdalenie Janas oraz 

Uczniom klas IA i IB z “Ekosu” 

za przygotowanie tej wspania-

łej sportowej imprezy oraz 

opiekę podczas jej trwania. 

Do zobaczenia za rok. 

 

Autor: Agata Rybicka 

Choć za oknem było szaro 

buro i ponuro w naszym 

warsztacie z początkiem grud-

nia zagościł duch sportowy. W 

drugi piątek bieżącego miesią-

ca w bojowych nastrojach 

wyruszyliśmy wraz z kadrą 

WTZ do szkoły Fundacji Spo-

łecznej “Ekos”. Jak co roku 

mieliśmy przyjemność uczest-

niczyć w zmaganiach sporto-

wych przygotowanych dla nas 

przez nauczycieli i uczniów tej 

szkoły. Tradycyjnie przed 

każdymi zawodami zostaliśmy 

dobrani w pary z licealistami, 

którzy podczas olimpiady 

służyli nam swoją pomocą jako 

wolontariusze. Zabierając głos 

Pani Barbara Kucharska- Kie-

rownik naszego WTZ życzyła 

wszystkim powodzenia a Pan 

Witold Gromadzki Dyrektor 

„Świąteczno-zimowe zmagania sportowe” 
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udziału w tak ciekawej impre-

zie i serdecznie dziękujemy  

Organizatorom. 

 

Autor:  

Mirosława Penczyńska 

Złoty słowik, to cykliczna 

impreza wokalna, odbywająca 

się w Konarzewie od 13 lat. 

Przyjeżdżają indywidualni 

soliści oraz zespoły z róż-

nych stowarzyszeń i warszta-

tów aby zaprezentować swo-

je talenty wokalne. Impreza 

ta daje nam wiele radości. 

Jest dla nas szansą do poka-

zania się na scenie i zdobycia 

kolejnych doświadczeń. Po-

mysłodawcą tego przeglądu 

muzycznego, jak co roku jest 

WTZ w Konarzewie, który 

zorganizował tę uroczystość 

w pięknej sali Ośrodka Kul-

tury. Każdy z uczestników 

otrzymał piękną ceramiczną 

statuetkę przypominającą 

słowika oraz pamiątkowego 

pluszowego misia.  Ponadto, 

najlepsi stanęli na podium i 

zostali nagrodzeni cennymi 

nagrodami. Bardzo się cieszy-

my z możliwości wzięcia 


