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wdzięczności Prezesowi Spół-

dzielni Mieszkaniowej Panu 

Pawłowi Pawłowskiemu za 

długoletnią pomoc i wspiera-

nie Stowarzyszenia. Oficjalną 

część uroczystości zakończyła 

wspólna modlitwa prowadzo-

na przez Księdza Dariusza 

Salskiego Proboszcza Parafii 

Matki Bożej Miłosierdzia   

i odczytaniu Ewangelii o Bo-

żym Narodzeniu. Wszyscy z 

niecierpliwością czekamy na 

ten szczególny dzień w roku. 

Cieszymy się, gdy możemy się 

obdarować prezentami, złożyć 

świąteczne życzenia i wspólnie 

kolędować. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

  

Święta Bożego Narodzenia, to 

czas pełen radości, miłości  

i pokoju. To czas, w którym 

dzielimy się opłatkiem oraz 

składamy sobie serdeczne 

życzenia. 21 grudnia spotkali-

śmy się w "EuroHotelu", by 

wspólnie z Naszymi Przyjaciół-

mi, Gośćmi podzielić się opłat-

kiem i posmakować świątecz-

nych potraw. Na początku 

uroczystości Pani Basia Ku-

charska Kierownik naszego 

Warsztatu, powitała nas oraz 

zaproszonych na wigilię gości. 

W wigilijny nastrój wprowa-

dzili nas nasi koledzy i kole-

żanki wierszami "Księdza Jana 

Twardowskiego" oraz  wystę-

pem muzycznym. Złożyliśmy 

życzenia urodzinowe i wyrazy 

Zwyczaje Noworoczne i Bożonarodzeniowe 

wszyscy się bawią najczęściej 

na zabawach tanecznych  

a o północy pije się kieliszek 

szampana i oglądanie sztuczne 

ognie. Takie zwyczaje są za-

chowane w moim domu  

i w naszym kraju. Są kraje, 

które różnią się zwyczajami.  

Prawosławni obchodzą święta 

Narodzenia Pańskiego 6 stycz-

nia, gdy u nas się obchodzi 

święto Objawienia Pańskiego, 

czyli "Trzech Króli”. Wigilia 

jest czasem wspólnej wiecze-

rzy, podczas której dzielimy 

się opłatkiem, śpiewamy kolę-

dy, wręczamy  prezenty. 

W niektórych krajach, prezen-

ty rozdaje się również 6 stycz-

nia. W Hiszpanii obchodzi się 

święta Bożego Narodzenia tak 

samo jak u nas. Prezenty kła-

dzie się do garnka z dziurą  

i po wieczerzy się go tłucze, 

by wyciągnąć zakupione upo-

minki. Nowy Rok wita się 

jedząc dwanaście winogron  

i stojąc na lewej nodze.  

W Stanach Zjednoczonych nie 

obchodzi się świąt Bożego 

Narodzenia z takim namasz-

czeniem, refleksją, powagą, jak 

u nas w kraju. Natomiast  

z Niemiec, przyszedł zwyczaj 

ubierania choinek oraz kolę-

dowania. Dla wszystkich Boże 

Narodzenie oraz Nowy Rok, 

powinien być obchodzony  

z radością i nadzieją na lepsze 

jutro. Obchodząc Święta Bo-

żego Narodzenia i Nowy Rok 

podtrzymujemy tradycję. Ser-

decznie  dziękujemy Dyrekcji 

Biblioteki Publicznej i Pani 

Grażynie Sobańskiej  za zapro-

szenie. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

8 stycznia, mieliśmy okazję 

gościć w Bibliotece Publicznej 

w Swarzędzu, gdzie zapoznali-

śmy się ze zwyczajami świą-

teczno noworocznymi z róż-

nych regionów świata. W 

Polsce święta Bożego Naro-

dzenia, to magiczny czas, po-

przedzony adwentem, czyli 

radosnym oczekiwaniem na 

narodziny Jezusa Chrystusa. 

W każdym domu powinna być 

pięknie przystrojona  choinka, 

ubrana w kolorowe bombki, 

świąteczne łańcuchy, wiszące 

aniołki i inne ozdoby. Wigilijny 

stół powinien być nakryty 

białym obrusem, a pod nim 

sianko, przypominające o nad-

chodzących świętach Bożego 

Narodzenia. Według tradycji 

na każdym wigilijnym stole 

powinno być dwanaście po-

traw. Tradycyjną potrawą, 

którą jemy podczas wigilijnej 

wieczerzy  jest karp, ponieważ 

jest to mięso postne. Chociaż 

w dzisiejszych czasach nie 

przestrzega się postu, to jed-

nak Kościół zaleca, żeby po-

ścić. Natomiast w Sylwestra 

Spotkanie Opłatkowe z Przyjaciółmi 
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muzyce elektronicznej, rapie i 

Hip-hopie. Nasi mili goście z 

Poznańskiej Filharmonii opo-

wiedzieli nam czym jest i jak 

powstaje muzyka, którą mogli-

śmy posłuchać . Próbowaliśmy 

też ją  tworzyć. Wydawać by 

się mogło , że z nieładu dźwię-

ków nic nie wyjdzie a okazało 

się, że nie takie to straszne, by 

coś powstało z niczego i da-

wało nam tyle radości. Na 

kolejnych zajęciach zafascyno-

wał nas zrobiony z metalu 

niewielki bardzo dziwnie 

brzmiący  “Zenek” i Pasterskie 

Dzwonki o bardzo zróżnico-

wanych dźwiękach a także 

Gitara Akustyczna. Każdy 

kolejny dzień przynosił nam 

wiele ciekawych doznań zaklę-

tych w instrumentach, które 

odkrywamy dzięki tym zaję-

ciom. Ciekawe opowieści 

naszych gości są dla nas kopal-

nią cennej wiedzy muzycznej. 

Dzięki nim wkraczamy w świat 

muzyki poważnej. Bardzo 

zaciekawił nas też Kontrabas  

i Skrzypce, które można usły-

szeć w muzyce góralskiej  

i ludowej. Cieszymy się z tego, 

że mamy okazję rozwijać się 

muzycznie i wyostrzyć zmysł 

słuchu na piękno muzyki. 

Dzięki nim odkryliśmy swoje 

ukryte talenty a na naszych 

twarzach pojawił się uśmiech. 

Bardzo serdecznie pragniemy 

podziękować za wspaniale 

spędzony wspólnie czas i moż-

liwość poznania muzyki płyną-

cej prosto z serc. Serdecznie 

dziękujemy prowadzącym 

Panom:  

Patrykowi Piłasiewiczowi, 

Andrzejowi Koniecznemu 

oraz Ostapowi Manko. 

Zajęcia były wspaniałe. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska  

Rodzimy się z krzykiem na 

ustach. Jest to nasz pierwszy 

kontakt z otoczeniem, w któ-

rym przychodzi nam żyć. Od 

samego początku otaczają nas 

dźwięki, są one zawsze z nami 

i tworzą niezapomnianą muzy-

kę. Każdy z posiada 5 zmy-

słów, które potrzebne są do 

poznawania świata. Od pew-

nego czasu bierzemy udział w 

projekcie noszącym tytuł “5 

Zmysłów”. 5 stycznia rozpo-

częły się zajęcia muzyczne 

dzięki, którym mamy okazję 

poznać ciekawe i rzadko uży-

wane instrumenty perkusyjne, 

których brzmienie czasem 

było dla nas wielkim zaskocze-

niem. Nie dało się ich zapo-

mnieć ani pomylić z innymi 

instrumentami. Dzwoneczki, 

Janczary, Rura deszczowa, 

Marimba dawały nam wiele 

radości. Mogliśmy też usłyszeć 

Sample i Skrecze używane w 

Warsztat Muzyczny “5 Zmysłów” 

narażeni na niebezpieczeństwo 

grożące nam w zależności w 

jakiej sytuacji się znajdujemy.  

I co wtedy? Wtedy spieszą 

nam na pomoc najbliżej znaj-

dujące się osoby. Jeżeli wszyst-

ko zawiedzie to pojawiają się 

na ratunek ratownicy medycz-

ni i strażacy. Jest to bardzo 

odpowiedzialna praca, ratująca 

ludzkie życie a także życie 

zwierząt i ptaków. Nasi Go-

ście pokazali nam sygnalizator 

świetlny informujący nas  

o tym, kiedy możemy przejść 

przez ulicę a kiedy musimy 

poczekać. Każdy z nas otrzy-

mał opaskę na rękę oraz świa-

tełko odblaskowe, które po-

winniśmy nosić szczególnie 

wieczorem, gdy jest ciemno  

a musimy wyjść z domu. Nasi 

Goście, poinformowali nas 

również o telefonach alarmo-

wych, gdzie możemy się zwró-

cić, gdy potrzebujemy pomo-

cy. Dobrze, że są wśród nas 

ludzie ofiarujący pomoc  

w sytuacjach zagrażających 

naszemu życiu. Bardzo dzięku-

jemy i życzymy aby św. Florian 

czuwał  nad naszą strażą. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Bezpieczeństwo, jest najważ-

niejsze w życiu każdego czło-

wieka.  

5 marca gościliśmy w naszym 

Warsztacie pracowników 

Straży Miejskiej i Pożarnej ze 

Swarzędza, którzy podzielili 

się z nami swoją wiedzą na 

temat bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym oraz ratownic-

twa medycznego. Wokół nas 

dzieje się bardzo dużo niebez-

piecznych rzeczy, często wy-

wołanych naszą bezmyślnością, 

chociaż niektóre sytuacje zda-

rzają się również bez naszego 

udziału. Nie stosujemy się do 

przepisów drogowych, niepra-

widłowo przechodzimy przez 

ulicę, zasłabniemy lub poparzy-

my się gorącą wodą lub ole-

jem. Powodów jest bardzo 

dużo i można by je wymieniać 

bez końca. Wszyscy jesteśmy 

Bezpieczeństwo najważniejsze 
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Warsztat Muzyczny- Wywiad "5 Zmysłów" 

zamiast słów jest melodia. 

Pytanie 1. Skąd pomysł na 

warsztaty muzyczne? 

Patryk: Prowadzenie  warszta-

tów zaproponował mi Pan 

Tomek z projektu “5 Zmy-

słów” 

Pytanie 2. Który raz prowa-

dzi Pan tego typu zajęcia?  

Patryk:  Tego typu zajęcia 

prowadzę u Was po raz dzie-

siąty, ale dodam, że każde 

zajęcia były jak bywa z muzyką 

za, każdym razem inne. Zale-

żało to od okoliczności.      

Pytanie 3. Jaki był odbiór 

zajęć? 

Ostap: Bardzo dziękuję Patry-

kowi, że zabrał mnie do 

Owińsk, bo tam jak i tu u Was 

było widać radość i interakcje 

z nami. 

Patryk: Twoje słowa Michale z 

początku wywiadu to słowa, 

dla których warto żyć. Obaj z 

Ostapem  uważamy, że muzy-

ka leczy każdego. 

Pytanie 4. Zaskoczeniem dla 

mnie był Darek i jego gra na 

„Zenku” i Łukasza na flecie, 

wyciągnęliście z nich ich muzy-

kę? 

Ostap:  My z nich nic nie wy-

ciągnęliśmy, posłuchaliśmy  

i daliśmy im przestrzeń. 

Pytanie 5: Czy trudno jest 

Wam znaleźć odpowiednią 

tonację czy rytm od osób, 

które nie znają się do końca 

na muzyce? 

Patryk:  Z Twojego pytania 

wynikają dwie rzeczy: założe-

nie, że na muzyce się nie zna-

cie. Absolutnie z tym się nie 

zgadzam, bo choćby to co Ty 

powiedziałeś, że muzyka za 

każdym razem jest inna. To 

jest istota sprawy, a muzyka 

jest przyległa do czasu, zagrasz 

ją i ona znika. Zapytałeś nas 

także jak my wyczuwamy mu-

zykę zagraną przez Was co 

jest powodem tego, że kilka 

lat jesteśmy w zawodzie i tak 

jak inny specjalista potrafi 

wymierzyć coś my to potrafi-

my wysłyszeć.  

Pytanie 6: Czym jest dla Was 

muzyka? 

Ostap:  Jest częścią naszego 

życia, inaczej byśmy nie wybie-

rali tej profesji jako zawodu, 

synkretyka to granie każdej 

muzyki. Miałem okazję grać  

z  bardzo wieloma artystami 

np z Marinerem. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

“Muzyka- obraz ludzkich emo-

cji zapisany w nutach” 

 

Z prowadzącymi warsztaty 

muzyczne rozmawiał Michał 

Ogoniak 

 

Wywiad przeprowadzony w 

ramach warsztatów muzycz-

nych z dnia 29.stycznia br.   

Ja uczestnik spotkań z  muzy-

kami Panem Patrykiem i Pa-

nem Ostafem pozwoliłem 

sobie na te słowa rozpoczyna-

jąc wywiad z artystami. Dzięki 

warsztatom moje serce odkry-

ło na nowo muzykę i to co 

potrafi ona zrobić z człowie-

kiem.  Zanim padło pytanie 

nasi goście podali mi kilka 

ciekawostek, że: Kontrabas 

waży około 12 kilogramów, że 

Skrzypce i nie jest to wcale 

metafora tylko prawda mają 

duszę, która pozwala wydoby-

wać z nich muzykę, że sposób 

grania palcami na skrzypcach 

nazywa się Picikato.  

Panowie Patryk, Andrzej oraz 

Ostaw uświadomili nam to, że 

muzyka działa jak materiał, 

który da się kształtować za 

każdym razem inaczej a muzy-

ka może być formą rozmowy, 

Kolędowanie w „Misiu Uszatku” 

towały niezwykle interesujące 

przedstawienie złożone z tań-

ca, tekstów o Bożym Naro-

dzeniu, najpopularniejszych 

polskich kolęd oraz pięknych 

piosenek świątecznych. Po 

popisach aktorskich zostaliśmy 

obdarowani słodkim poczę-

stunkiem oraz zrobionymi  

z patyczków do lodów renifer-

ków, które maluchy wykonały 

wspólnie ze swoimi opiekun-

kami. Odwdzięczyliśmy się 

ofiarując zrobione przez nas 

pod kierunkiem instruktorów 

w pracowni krawieckiej oraz 

stolarskiej kotki. Na zakończe-

nie Agata Kiejdrowska prze-

czytała kilka wierszy  Jana 

Brzechwy Bardzo dziękujemy 

Dyrekcji i Kadrze przedszkola 

za niezwykle miłe spotkanie. 

 

Autor: Agata Rybicka 

Pod koniec stycznia w siedzi-

bie naszego warsztatu w Swa-

rzędzu za sprawą koleżanek  

i kolegów z Kobylnickiej filii 

WTZ zrobiło się u nas jeszcze 

gwarniej i weselej niż zwykle. 

W wiosennej aurze stycznio-

wego dnia wspólnie wraz  

z kadrą powędrowaliśmy do 

dzieci z przedszkola “Miś 

Uszatek”. Okazją do odwie-

dzin w zaprzyjaźnionej pla-

cówce było zaproszenie na 

jasełka przygotowane przez 

maluchy z grupy “Piesków”. 

Przedszkolaki wraz ze swoimi 

wychowawczyniami zaprezen-
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jubileuszowej,  zostałem wy-

różniony i otrzymałem medal  

"Sercem za serce”.   Po trzech 

miesiącach pobytu w Warszta-

cie , dokładnie  8 stycznia 

2008 roku,  na prośbę Pani 

Basi, naszej kierownik  realizu-

je pierwszą audycję telewizyj-

ną przy współpracy z lokalny-

mi mediami. Przygotowałem 

audycję, które wzbogacają 

wiedzę ludzi o osobach z nie-

pełnosprawnościami. Przez 

ponad 8 lat comiesięcznej 

pracy zrealizowane zostaje 60 

programów. Przyznam się iż 

brakuje mi tej aktywności. Z 

chęcią powróciłbym do pracy 

przy mikrofonie.  

Ks. Eugeniusz Guździoł  zapro-

ponował nam czynny udział we 

mszach świętych poprzez 

służbę przy ołtarzu. Był 

„Ojcem” naszej ministrantury 

przez okres sześciu lat. Obec-

nie „Ojcem” naszej ministran-

tury jest ks. Dariusz Salski.  

Piszę "naszej", ponieważ pełnię 

ją z przyjaciółmi, lecz osobiście 

to zadanie odczytuje jako 

powołanie od Boga. Gdy po 

raz pierwszy  usłyszałem 

dźwięk gitary i fortepianu, 

powiedziałem sobie, że nie 

zagram ale może spróbuje 

zaśpiewać, bo nigdy tego nie 

robiłem. Nagle włączono stary 

przebój, a ja zacząłem go nucić  

i tak właśnie rozpoczęła się 

moja przygoda z muzyką, któ-

ra trwa już od 9 lat. Jak ten 

czas szybko leci... Obecnie 

mam na swoim koncie udział 

w wielu przeglądach muzycz-

nych, na których występuje  

już bez większych obaw. Dzię-

kuję za otwarcie mojego serca 

na świat muzyki, który jest 

wyjątkowo piękny. Moje 10 lat 

z wizyt przyjaciół z różnych 

stron świata. Ten czas spędzo-

ny z nimi pozwolił poznać mi 

różne kraje, języki, narodową 

muzykę. Miałem  również 

okazję spróbować typowych 

dla danego kraju potraw, któ-

rych nie ma w Polsce. Pragnę 

mocno podziękować wam 

wszystkim koleżanki ,koledzy 

oraz instruktorzy za to, co 

było mi dane przeżyć z przyja-

ciółmi. Przyjaciele są po to, by 

zdobyć to, co dobre. Oni  

dodają mi odwagi i siły w po-

konywaniu ograniczeń jakie 

niesie mi życie. Dzięki Wam 

wiem, że wózek nie jest dużą 

przeszkodą. Każdego dnia 

odkrywam inny świat a Wasza 

pomoc jest darem dla mnie. 

 Przez 10 lat przebywania  

w Warsztacie,  spotkałem 

mnóstwo osób, które mogę 

nazwać moimi aniołami. Dzięki  

Nim zobaczyłem wiele rzeczy, 

o których wcześniej nawet nie 

myślałem.  

 

Autor: Michał Ogoniak 

Czas płynie- jakże oczywista 

prawda. Pamiętam mój pierw-

szy dzień  jak by to było wczo-

raj. 1 października 2007 roku 

zaczynałem od rana, pełen 

nerwów i wątpliwości, jak 

sprawdzę się w zupełnie no-

wej sytuacji. 

Choć przyjaciele okazali mi 

dużo zrozumienia, pomogli 

poznać pracownie, to i tak nie 

wiedziałem, gdzie odnajdę 

swoje hobby." W każdej pra-

cowni dam z siebie wszystko" 

- takie myśli towarzyszyły mi 

pierwszego dnia. Kolejne dni 

to spokojne odkrywanie sie-

bie. Okazało się bowiem, że  

praca nad gobelinami w pra-

cowni krawieckiej mnie uspo-

kaja, a praca w glinie w pra-

cowni ceramicznej poprawia 

moją sprawność rąk. Pracow-

nia plastyczna,  była szansą na 

poznawanie nowych technik, 

takich jak  decupage.  W pra-

cowni komputerowej otrzy-

małem pierwsze, ważne dla 

mnie zadanie, o którym  po-

myślałem "nie, nie dam rady 

tego zrobić, ale może warto 

spróbować." Chodziło o  napi-

sanie artykułu o półkoloniach 

w Gruszczynie , wtedy właśnie 

zaczęła się moja współpraca  

z pismem Filantrop, która 

trwa do chwili obecnej. Dzię-

kuję redakcji za niespodziewa-

ny dla mnie moment, w któ-

rym  podczas uroczystości 

Moje 10 lat w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu 

z wolontariuszami zintegrował 

nas i wywołał na naszych twa-

rzach uśmiech. Uczniowie 

szkoły w Zalasewie, są naszy-

mi wolontariuszami i pomagają 

nam w organizacji imprez. 

Cieszymy się ogromnie, że 

mogliśmy się z nimi pobawić. 

Na początku Pani Basia Ku-

charska Prezes naszego Sto-

warzyszenia powitała wszyst-

kich uczestników zabawy  

i podziękowała gospodarzom 

za zaproszenie nas do wzięcia 

udziału w karnawałowym balu. 

Agata Kiejdrowska wszystkim 

zebranym zadedykowała 

wiersz  Pt, "Żyć z innymi".   

W czasie zabawy, mogliśmy 

posmakować ciastek, wypić 

kawę lub herbatę. Dziękujemy 

Dyrekcji Szkoły, Pani Elizie 

Krauze, Pani Monice Olszew-

skiej, Uczniom  

i Wszystkim, którym leży na 

sercu dobro osób niepełno-

sprawnych. Jest to dla nas 

bardzo ważne.   

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Po raz kolejny mieliśmy okazję 

spotkać się z naszymi młodszy-

mi kolegami i koleżankami, by 

wspólnie pobawić się przy 

dźwiękach różnorodnej muzy-

ki. Była to wspaniała zabawa 

karnawałowa, która odbyła się 

25 stycznia w Szkole nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika w Zalase-

wie. Na zaproszenie Dyrekto-

ra i Kadry szkoły, w tym dniu 

mogliśmy się na chwilę ode-

rwać od rzeczywistości i cie-

szyć się wspólną zabawą  

u naszych przyjaciół. Pobyt  

Bal integracyjny z Przyjaciółmi 



Str. 6 WARSZTACIK 

Zwyczaje wielkanocne 

nadejście południa. Ta tradycja 

przetrwała tylko w tej miej-

scowości. Wielka sobota, to 

czas, w którym święci się 

pokarmy w pięknie przystro-

jonych wiklinowych koszycz-

kach. Tego dnia w kościele 

wieczorem jest odprawiana 

liturgia światła, po której za-

czynają bić dzwony oznajmiają-

ce Zmartwychwstanie Pańskie, 

nazywane Wielkanocą.  

W wielkanocną niedzielę czę-

sto o świcie odprawiane są 

rezurekcje. Tej tradycji nie ma 

w innych krajach, pojawiają się 

zające, które ukrywają prezen-

ty w różnych miejscach. Naj-

częściej są to słodycze albo 

wymarzone gadżety, które 

trzeba odnaleźć. 

We Włoszech czy Hiszpanii są 

one ukrywane w wielkich 

czekoladowych jajkach jako 

niespodzianki. Zając kojarzony 

jest z wiosną, dla mnie naj-

piękniejszą porą roku.  

W Wielkanoc spotykamy się  

z bliskimi, by wspólnie spędzać 

czas. Podczas świątecznego 

śniadania dzielimy się święco-

nym jajkiem składając sobie 

życzenia. Najwięcej radości 

sprawia dzieciom „śmigus- 

dyngus”, czyli polewanie wodą 

bliskich i znajomych. Święta 

Wielkanocne to najbarwniej-

sze ze świąt pełne nie tylko 

zadumy ale też i radości. Dla 

nas Chrześcijan są one naj-

piękniejsze i zawsze podziwia-

ne przez tych ,którzy ich nie 

znają. 

  

Autor: Mirosława Penczyńska 

Zawsze po pierwszej wiosen-

nej pełni księżyca zaczyna się 

najpiękniejszy czas oczekiwa-

nia na nadejście najważniej-

szych dla Chrześcijan świąt 

Wielkiej Nocy. 

W Wielki czwartek odprawia 

się tylko jedną mszę nazywaną 

Wieczerzą Pańską, w tym dniu 

również został ustanowiony 

sakrament Eucharystii i kapłań-

stwa. Po tej uroczystości milk-

ną organy i dzwony. W Wielki 

piątek nie odprawia się mszy 

lecz czytana jest Męka Pańska  

i odprawiana jest  Droga Krzy-

żowa. W tym czasie odwiedza 

się też groby Pańskie w ko-

ściołach a w Bukówcu Gór-

nym pojawiają się chłopcy 

biegający z klekoczącymi gło-

śno drewnianymi kołatkami 

oznajmiając w ten sposób 

Ciastka Wielkanocne 

na godzinę. 

·         Rozwałkować ciasto na 

cienki placek. Wykrawać fo-

remkami ulubione kształty. 

·         Wstawić do piekarnika 

nagrzanego do 180 stopni, 

piec do uzyskania złotego 

koloru w zależności od grubo-

ści ciastek około 15-20 minut. 

Posypać cukrem pudrem lub 

dowolnie udekorować. 

 

Życzę smacznego  

Piotr Śliwiński 

Składniki: 

  

·         Margaryna 200 gram 

·         Cukier 100 gram 

·         Cukier waniliowy 1 

sztuka 

·         Jajko 1 sztuka 

·         Mąka 400 gram 

  

Przygotowanie: 

  

·         Mąkę przesiać dodać 

do niej pokrojoną na drobne 

kostki margarynę oraz cukier 

waniliowy i zwykły. Wbić jajko 

zagnieść, podobnie jak ciasto 

kruche. Wstawić do lodówki 
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za sfinansowanie zakupu sa-

mochodu dostosowanego do 

potrzeb uczestników naszego 

warsztatu. Wręczyliśmy na-

szym darczyńcom dyplomy 

oraz prezenty: aniołki i inne 

wytwory  

z drewna wykonane przez 

uczestników Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej. Po obdarowa-

niu upominkami, nasi goście 

zabrali głos życząc nam wy-

godnej i bezpiecznej jazdy. 

Kiedy ucichły podziękowania 

odmówiliśmy wspólnie modli-

twę a następnie raczyliśmy się 

przepysznym śniadaniem wiel-

kanocnym ciesząc się, że mo-

żemy być w tej chwili razem. 

Podczas spotkania wielkanoc-

nego panowała  podniosła 

atmosfera i radość. Szczególne 

podziękowania kierujemy do 

Pana Burmistrza Mariana Szku-

dlarka, Pani Barbary Czachury- 

przewodniczącej Rady Miej-

skiej w Swarzędzu i Radnych 

za dofinansowanie zakupu 

samochodu przystosowanego 

do przewozu osób z niepełno-

sprawnościami. Dziękujemy 

Państwowemu Funduszowi 

Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych za pozytywne roz-

patrzenie wniosku i pomoc 

finansową. Starostwu  Powia-

towemu i Centrum Pomocy 

Rodzinie za pomoc meryto-

ryczną. Dziękujemy Panu Ire-

neuszowi Szpotowi i Panu 

Bogdanowi Dunajewskiemu  

z Firmy reklamowej “FABO”. 

 

Autor: Agnieszka Szydłowska, 

Agata Rybicka 

W pierwszych promieniach 

wiosennego słońca 5 kwietnia 

wyruszyliśmy z  kadrą WTZ  

w stronę Eurohotelu na nie-

zwykle podniosłą uroczystość, 

na którą czekaliśmy od dawna. 

O godzinie 10.00 zebraliśmy 

się przed salą hotelową, gdzie 

przybyli zaproszeni goście: 

Władze Miasta i Gminy Swa-

rzędz, powiatu Poznańskiego 

oraz „PFRON-u”. Przed hote-

lem odbyło się uroczyste po-

święcenie nowego samochodu 

przez Księdza proboszcza 

Dariusza Salskiego z Parafii 

Matki Bożej Miłosierdzia. Na 

początku wszyscy zebrani 

zaśpiewali pieśń pt. “Oto jest 

dzień’. Następnie wspólnie 

odmówiliśmy modlitwę a ka-

płan poświęcił auto. Potem  

przeszliśmy do hotelu na uro-

czyste śniadanie wielkanocne. 

W imieniu uczestników głos 

zabrał Piotr Śliwiński dziękując 

Wielkanocny dar dla WTZ 

rymi na co dzień pracuje  

i opowiedziała o każdym  

z nich kilka słów. Mogliśmy 

podziwiać między innymi flet 

Picolo, Poprzeczny i Altowy  

w utworach Chopina oraz 

Bacha. Duże wrażenie wywar-

ło na nas wykonanie “Ave 

Maria” w wersji Schuberta  

i Gounoda. Wszystkie zapre-

zentowane kompozycje prze-

niosły nas w niezwykły świat 

muzyki a magiczna moc tych 

instrumentów, które brzmiały 

niczym śpiew słowika pobudzi-

ła naszą wyobraźnię. Bardzo 

dziękujemy Państwu, za to 

niezwykłe spotkanie, które 

otworzyło nas na świat muzyki 

klasycznej. 

 

Autor Agata Rybicka 

Michał  Ogoniak 

Choć pogoda w lutym nie 

zawsze nastraja optymistycz-

nie jednak w naszym warszta-

cie na przekór wszystkiemu 

jest nie tylko pracowicie ale 

też gwarnie i wesoło. Tym 

razem powody do radości 

przyniosła nam wizyta dwóch 

artystów Pani Lidii Sieczkow-

skiej, flecistki z Orkiestry Pań-

stwowej Filharmonii w Pozna-

niu oraz Pana Roberta Haupt-

manna kantora i organisty  

w Klasztorze Karmelitów 

Bosych w Poznaniu . Powo-

dem do spotkania był koncert, 

który dla nas wykonali. Zanim 

oddaliśmy głos gwiazdom, 

powitaliśmy gości kilkoma 

utworami w naszym wykona-

niu. Następnie Pani Barbara 

Kucharska kierownik WTZ 

powitała i przedstawiła przyby-

łe osoby. Przed występem 

Pani Lidia Sieczkowska zapre-

zentowała kilka fletów, z któ-

Magiczna moc fletu 
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z pracowni gospodarstwa 

domowego za pyszności, za 

wysiłek włożony w przygoto-

wanie poczęstunku. Dziękuję 

Wszystkim za to, że postarali 

się abyśmy wesoło spędzili 

czas. 

  

Autor: Michał Ogoniak 

Od wielu lat “Dzień Kobiet"  

i “Dzień Mężczyzn”, to dni, 

w którym panie i panowie 

mają prawo do świętowania. 

8 marca zorganizowaliśmy  

w naszym warsztacie małą 

uroczystość. Z tej okazji 

przygotowaliśmy program 

słowno- muzyczny związany 

z kobietami i z mężczyznami. 

Było bardzo wesoło i miło  

przy kawie, cieście, oraz 

owocowych deserach z gala-

retką. Każda z Pań została 

obdarowana bukietem kwia-

tów i życzeniami. Pragnę 

złożyć wszystkim Paniom 

najszczersze życzenia z okazji 

Ich święta. I dziś Wasze 

święto kochane Panie, niech 

dziś wam nic złego na drodze 

się nie stanie, niech was omi-

ja pech i brzydka pogoda  

a słońce i uśmiech urody 

doda. Słowo dziękuję kieruję 

do Pani Ewy i koleżanek  


