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„Wędrowała po Polsce kolęda” 

“18-lecie powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej” 

“Bo ten kto kolęduje zawsze 

się raduje” 

 

W piękny zimowy dzień zawi-

taliśmy do zaprzyjaźnionego z 

nami przedszkola “Miś Usza-

tek”, by podziwiać ubranych w 

piękne ludowe stroje małych 

artystów, którzy  wraz z swo-

imi opiekunkami zaprezento-

wali przepiękne jasełka. W 

przedstawieniu zobaczyliśmy 

pełne ekspresji i radości tańce 

góralskie, krakowskie a nawet 

wielkopolskie. Kolędy i długie 

role dopełniły całości jasełek, 

które bardzo nam się podoba-

ły. Przypomniały one o minio-

nych świętach Bożego Naro-

dzenia. Dzięki jasełkom  prze-

konaliśmy się, że kultura ludo-

wa też jest bardzo interesują-

ca. Należy przekazywać ją 

kolejnym pokoleniom, by nie 

została zapomniana. Bardzo 

cieszymy się z ciekawego spo-

tkania. Dziękujemy Dyrekcji 

Wychowawcom i dzieciom z 

przedszkola Miś Uszatek. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

nowych pomieszczeń w 2001 

roku. Z okazji 18-lecia przygo-

towaliśmy artystyczny pro-

gram tematycznie dopasowany 

do okazji,  składał się z piose-

nek ułożonych przez nas o 

życiu w warsztacie. Potem 

było wiele rozmów, wspo-

mnień o byłych pracownikach, 

uczestnikach, którzy dzielili się 

swym sercem. W warsztacie 

czujemy się jak w domu i ta 

rodzinna atmosfera trwa do 

dnia dzisiejszego. Drodzy Pra-

cownicy, Terapeuci dziękuje-

my za waszą cierpliwość i 

zaangażowanie. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

1 lutego upłynęło 18 lat od 

powstania naszego Warsztatu. 

W gronie przyjaciół powspo-

minaliśmy poprzednie lata. 

Stare kasety VHS przyniosły 

wspomnienia z ,,szansy na 

sukces”, koncerty na których  

znani Swarzędzanie śpiewali 

znane przeboje, obejrzeliśmy 

nasze Gruszczyńskie letnie 

wojaże przy śpiewie z “Eleni”, 

zajęcia teatralne, przedstawie-

nie “Małego Księcia”, szereg 

wycieczek np. do Rogowa, 

przekazanie pierwszego samo-

chodu. Każdy z nas ma inne 

wspomnienia zależne od czasu 

przebywania w warsztacie. U 

mnie zakręciła się łza gdy 

wspomniano dzień otwarcia 
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„Metamorfoza Pracowni Gospodarstwa Domowego” 

"Bajkowi Kolędnicy" 

Jezusowi. Barwne stroje ma-

łych aktorów i ich piękna gra 

dopełniły całości. Dzięki 

przedstawionym tak nowator-

sko jasełkom mogliśmy po-

wspominać swoje ulubione 

bajki sprzed lat. Bardzo ser-

decznie dziękujemy za zapro-

szenie i za możliwość obejrze-

nia jasełek. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Zostaliśmy zaproszeni do 

Przedszkola "Zielona Półnut-

ka" na jasełka, które przedsta-

wiła grupa starszaków wraz ze 

swoimi opiekunkami. Dzięki 

przedszkolakom dzień 7 lute-

go spędziliśmy miło czas oglą-

dając ciekawe przedstawienie. 

Mogliśmy przypomnieć sobie 

postacie z ulubionych bajek z 

dzieciństwa, postacie z bajek  

odwiedzały stajenkę, by pokło-

nić się nowonarodzonemu 

zapach przyciągnął naszą uwa-

gę. Ich blask odbijał się w pięk-

nie pomalowanych ścianach. 

Zrobiło to na nas wielkie wra-

żenie i radość z tego że, mo-

gło spełnić się nasze marzenie. 

6 lutego przybyli do nas za-

proszeni Przyjaciele, których 

powitała Pani Barbara Kuchar-

ska Kierownik Warsztatu 

Terapii Zajęciowej. W tym 

dniu odbyło się oficjalne prze-

cięcie wstęgi do naszej nowo 

wyposażonej pracowni gospo-

darstwa domowego. Specjalnie 

dla naszych Gości przygoto-

waliśmy program artystyczny 

(wiersze i piosenki) pod kie-

runkiem Pani Marii Wejman. 

Serdeczne podziękowania 

kierujemy do kochanych Dar-

czyńców, dzięki którym pra-

cownia gospodarstwa domo-

wego jest piękna i nowocze-

sna. Dziękujemy wspaniałym 

ludziom z Firm: Blum, Tektu-

ra, Scalio, Maro, Forboflo-

oring, Sitag, For-you, Center-

Mebel i Info Tec. Naszych 

Przyjaciół obdarowaliśmy 

dyplomami i upominkami. 

Teraz jeszcze bardziej  smaku-

ją nam w gospodarstwie do-

mowym przygotowywane 

śniadania, które z apetytem 

zjadamy. Otwarcie wyposażo-

nej w nowoczesny sprzęt 

pracowni jest dla nas wielkim 

krokiem ku samodzielności, 

nauce nowych umiejętności 

kuchennych. Dzięki wspaniałej 

kadrze możemy się uczyć 

poznając czynności ułatwiające 

życie codzienne. 

 

Autor: Agnieszka Szydłowska, 

Piotr Śliwiński, Mirosława 

Penczyńska 

Od dawna naszym warsztato-

wym marzeniem była nowo-

czesna kuchnia. Przez długi 

czas zastanawialiśmy się, czy 

to nasze marzenie kiedyś się 

spełni. Nadszedł wreszcie taki 

dzień, że na ścianie WTZ 

zawisł piękny projekt nowej 

kuchni, na którą tak długo 

czekaliśmy.  Na samą myśl 

bardzo cieszyliśmy się lecz od 

jego powstania do realizacji 

była jeszcze długa droga. Pew-

nego dnia pojawili w pracowni 

gospodarstwa domowego 

pracownicy z firm realizują-

cych nasze marzenie. Tego 

dnia z wypiekami na twarzach 

zaczęliśmy podglądać efekty 

ich pracy, oczekując z niecier-

pliwością zakończenia. Na-

szym oczom ukazały się piękne 

białe meble, pachnące jeszcze 

świeżym drewnem, których 
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“Filmowe Walentynki” 

“VII Turniej Zimowy w Bocii o Puchar Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 4” 

naliśmy od mocnego wyrzuce-

nia białej bili a następnie bili 

naszego koloru, strasząc rywa-

li że wygrany mecz z nimi. 

Podczas rozgrywek dało się 

zauważyć rywalizację, która 

motywowała do działania. 

Spośród ośmiu drużyn zajęli-

śmy piąte miejsce. Sport jest 

dla nas jest wielką zabawą 

dającą wiele radości poprzez 

rywalizację i integrację. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

26 lutego 2019 roku w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Swarzę-

dzu odbył się „VII Zimowy 

Turniej Bocci o Puchar Dyrek-

tora SP 4”. Impreza miała na 

celu promocję bocci- dyscypli-

ny paraolimpijskiej i zachęce-

nie do większej aktywności 

ruchowej osób z niepełno-

sprawnościami, propagowanie 

rywalizacji w duchu „fair play” 

oraz integrowanie uczestni-

ków turnieju. Turniej był mię-

dzydrużynowy a nasza ekipa 

miała tego dnia dobry i celny 

rzut. Rozegrane mecze zaczy-

w nim aktorów nie pozwoliły 

się nudzić a cała sala co chwilę 

wybuchała śmiechem.  

Popcorn i napoje pozwoliły 

nam poczuć atmosferę Kina. 

Bardzo lubimy wyjeżdżać do 

kina, aby na dużym ekranie 

oglądać nowości filmowe. 

Dzięki nim, możemy się jesz-

cze bardziej zintegrować i tak 

jak osoby pełnosprawne być 

na bieżąco z nowościami fil-

mowymi. Daje nam to wielką 

satysfakcję, bo mamy o czym 

rozmawiać i dzielić się wraże-

niami z obejrzanego filmu. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 

za możliwość spędzenia tego 

dnia na seansie filmowym, 

który będziemy jeszcze długo 

wspominać. Wizyta w kinie 

sprawiła nam wiele radości i 

jest wspaniałą odskocznią od 

codzienności.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Tegoroczne Walentynki spę-

dziliśmy bardzo nietypowo, bo 

w kinie. Choć 14 Lutego  jest 

„dniem zakochanych”, to wy-

braliśmy się na komedię pt. 

“Kogel Mogiel 3 - czyli Misz 

masz”. Jest to najnowsza część 

znanej sprzed lat komedii, 

której poprzednie części biły 

rekordy oglądalności. Film ten 

opowiada o dalszych losach 

dwóch rodzin. Zabawne sceny 

i wesołe dialogi występujących 
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Jest na świecie taki dzień, że pamięta o nim nawet leń.  

Taki szczególny czas jak “Dzień Kobiet”, który 8 marca w kalendarzu się znajduje. 

Od rana zamiast Pań każdy chłopak robi wszystko sam.  

Fartuszek zakłada, życzenia paniom składa, kwiatami obsypuje,  

smakołykami częstuje i z uśmiechem paraduje a każda dama ze zdziwienia podskakuje.  

Ten dzień jest niezwykły, bo radość na ustach kobiet a w sercach cieplej.  

My Wasze panie też dla was ukochanych chłopców życzenia z okazji  

Waszego święta składamy, bo tego dnia w naszym warsztacie obchodzimy również, 

 “Dzień Mężczyzn”, który odbywa się 10 marca. 

Drodzy Mężczyźni abyście się z nami dobrze czuli i niczego nie zepsuli a gdy czasem nabroicie, zmieńcie to w radosne życie.  

By kłopoty poszły w cień i szczęśliwy był dla was każdy kolejny dzień.  

Tego życzą panie wam, by nie został z Was żaden sam.  

Was kochamy nawet wtedy, gdy o porządek gnamy i za was sprzątamy.   

Dobre serca mamy, bo tak bardzo Was kochamy.  

Bez Was smutny byłby świat taka prawda jest, o tak! 

 

 

Autor: Mirosława Penczyńska  

„Niezwykły dzień” 

Dzień Kobiet jest obchodzony prawie na całym 

świecie i również u nas w Warsztacie. W tym 

dniu zorganizowaliśmy wspólne spotkanie. Przy-

gotowaliśmy program artystyczny i poczęstunek. 

Przy kawie mogliśmy wesoło spędzić czas a panie 

zostały obdarowane przepięknymi tradycyjnymi 

kwiatami. W zamian Kobiety z Warsztatu złożyły 

życzenia Panom z okazji Dnia Mężczyzn, który 

obchodzony jest 10 marca.  

Ten dzień był dla nas chwilą radości.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 



“Wielkanoc w drewnie ukryta” 
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twarzane arcydzieła, umilają 

atmosferę naszego Warsztatu. 

Każdy z uczestników odznacza 

się różnymi zdolnościami, 

które pozwalają im wykazać 

się na tyle, na ile kto może. 

Do pracowni stolarskiej należy 

pięciu uczestników, są to: 

Rafał, Marcin, Agnieszka, Ka-

rolina oraz Kinga. Instrukto-

rem tej pracowni jest Pan 

Hirek, który swoją fachową 

ręką i dobrocią przekazuje im 

ogromną wiedzę. Pani Magda- 

plastyczka razem z uczestnika-

mi WTZ w Kobylnicy ozdabia 

prace z drewna technikami z 

decoupage. Cieszymy się, że w 

naszym Warsztacie, który jest 

naszym drugim domem mamy 

tak wspaniałych ludzi obdaro-

wujących nas swoim zaangażo-

waniem, miłością i rozwijają-

cych nasze talenty. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Nadeszła wiosna a wraz z nią 

święta Wielkiej Nocy czyli 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

Z tej okazji w domach każde-

go z nas oraz w Warsztacie 

przygotowujemy świąteczne 

dekoracje. Tak sie dobrze 

składa, że mamy pracownię 

stolarską, w której nasi kole-

dzy i koleżanki tworzą świą-

teczne zające, koguty, kury, 

kurczaczki, baranki i wiele 

innych ciekawych prac. Wy-


