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"Odkryć się na nowo" Warsztaty teatralne w ramach  

projektu  “5 Zmysłów” 

liła na pokazanie stresu jaki u 

nas panował. Pani Kasia pomo-

gła nam odnaleźć siebie w grze 

słowem i mimiką.  Ważne jest 

zaufanie między aktorem i 

reżyserem. Aktorka zaufała 

nam a my jej, bo wiedziała co i 

jak zrobić by doprowadzić nas 

do celu, pomimo przeszkód 

napotykanych w trakcie reali-

zacji. Dowiedzieliśmy się paru 

ciekawostek np. przed wysta-

wieniem sztuki w teatrze mu-

szą być trzy próby generalne, 

po każdej z nich  oraz po fina-

łowym występie aktorzy dzię-

kują sobie wzajemnie. Ważny 

jest również dla aktora ko-

stium bohatera, którego przy-

chodzi mu odegrać. Dziękuje-

my Pani Kasi za odkrycie ta-

lentów aktorskich w  nas i 

odnalezieniu się w sztuce te-

atralnej. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

Nasz Warsztat brał udział w 

kolejnej edycji Projektu 5 

zmysłów, który trwał od 1-4 

października. W czasie warsz-

tatu mogliśmy odkryć swoje 

talenty aktorskie. Pierwszego 

dnia Pani Kasia uczyła nas jak 

mogą działać gesty zamiast 

słów. Dzięki nim możemy 

przedstawić to samo, wszyst-

ko zależy od nas. Drugiego 

dnia Pani Kasia postanowiła 

połączyć grupy i przygotować 

małą formę teatralną, która 

stała się finałem naszego pro-

jektu. Okazało się, że każdy z 

nas ma już w sobie duszę ak-

tora. W następny dzień była 

przed nami budowa scenogra-

fii i dobieranie stroju scenicz-

nego oraz ostatnie szlify  sce-

nariusza sztuki. Czwarty dzień 

to wystawienie sztuki pt 

“Koncert Świerszczy”. Wy-

stęp wzruszał szczerością, 

którą chcieliśmy przekazać, 

chociaż mieliśmy tremę przed 

pokazem to jednak energia 

płynąca z widowni nie pozwo-

"Poznajemy Budapeszt" 

bardzo pikantne potrawy. 

Najbardziej znane z nich, to 

gulasz i zupa gulaszowa. Do-

wiedzieliśmy się też, jak wyglą-

da tam targowisko oraz to że 

najsłynniejszym winem jest 

Tokaj. Budapeszt to miasto 

wielu kultur. Ma bardzo roz-

budowaną sieć metra a latem 

jest tam bardzo upalnie. Bar-

dzo cieszymy się z możliwości 

zobaczenia ze slajdów i pozna-

nia z opowieści tak ciekawego 

miasta jakim jest Budapeszt. 

Serdecznie dziękujemy za 

interesujące spotkanie, które 

przybliżyło nam kolejne cieka-

we miejsce na ziemi.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Bardzo lubimy poznawać no-

we miejsca na ziemi. Tym 

razem mieliśmy okazję, by 

dzięki Panu Andrzejowi Pa-

sławskiemu dowiedzieć się 

wielu ciekawych rzeczy o 

stolicy Węgier. Spotkanie to 

odbyło się 7 października 2019 

roku w bibliotece gminnej. 

Poznaliśmy historię i zabytki 

Budapesztu, przepięknego 

miasta leżącego nad Dunajem. 

Podziwialiśmy ciekawe kamie-

nice, kościoły i pomniki a tak-

że mosty z których roztaczały 

się piękne widoki. W Buda-

peszcie są ciekawe atrakcje 

takie jak kolej zębata i dziecię-

ca, którą obsługują dzieci sta-

jąc się pasjonatami kolejnictwa 

na całe życie. Poznaliśmy kuch-

nię węgierską. Węgrzy używa-

ją dużo ostrej papryki tworząc 
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“Patriotyczne i integracyjne spotkanie u hrabiego 

Cieszkowskiego w Wierzenicy” 

„Aleją Poetów” znajdującą się 

wśród barwnych jesiennych 

drzew. Niedaleko znajduje się 

też mały wiejski cmentarz, na 

którym pochowani są Po-

wstańcy Wielkopolscy, którzy 

walczyli za ojczyznę. Mogliśmy 

złożyć im hołd i przy tablicy z 

ich nazwiskami zapalić znicze i 

odśpiewać rotę. Cieszymy 

bardzo się z tego, że mogliśmy 

spotkać się z młodymi ludźmi 

z Ośrodka Uzależnień w Wie-

rzenicy i dowiedzieć się więcej 

o jego działalności. Jest on 

miejscem, dzięki któremu 

mamy wolontariuszy, którzy 

pomagają nam w terapii. Mamy 

kontakt z młodymi ludźmi a 

oni poznają świat osób z nie-

pełnosprawnościami. Następ-

nie udaliśmy się na pyszny 

obiad z deserem do restaura-

cji Ossowski w Kobylnicy. 

Cieszymy się z tak ciekawie 

spędzonego dnia na świeżym 

powietrzu wśród pięknych 

widoków złotej polskiej jesie-

ni.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

W ciepły październikowy 

dzień pojechaliśmy na wy-

cieczkę do Wierzenicy. Miej-

scowość położona jest w 

przepięknej malowniczej oko-

licy, którą otaczają lasy, łąki. 

Spotkaliśmy się z miejscowym 

księdzem proboszczem Prze-

mysławem Kompfem. Ksiądz 

opowiedział nam historię ko-

ścioła pod wezwaniem Święte-

go Mikołaja. Dowiedzieliśmy 

się, że kościół, który ma już 

450 lat został wpisany jako 

zabytek architektury drewnia-

nej i znajduje się na szlaku 

kościołów drewnianych. Prze-

piękne barokowe wyposażenie 

zrobiło na nas wielkie wraże-

nie. W krypcie kościoła po-

chowana jest rodzina Ciesz-

kowskich o których historię 

usłyszeliśmy. August Ciesz-

kowski zdziałał bardzo wiele 

na rzecz rozwoju i kształcenia 

rolników, dzięki niemu rozwi-

nęła się wieś. W Wierzenicy 

zachowały się także niektóre 

domy i przepiękny dworek, w 

którym do końca swoich dni 

mieszkał August Cieszkowski. 

Można też było przejść się 

„Hollywood w Lisówkach” 

pomocą Pani Ewy przygotowa-

li potrawy ekologiczne:  eko-

frytki, ciasto marchewkowe, 

zdrowy pop-corn. Największą 

niespodzianką było otrzymanie 

„Oskara” za zajęcie 1 miejsca 

w konkursie kulinarnym. Ser-

decznie dziękujemy za możli-

wość brania udziału w konkur-

sie i spędzenia tego dnia na 

świeżym powietrzu wśród 

przyjaciół. Z dobrymi humora-

mi i pełni wrażeń powrócili-

śmy do domów. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

W dniu 18 października wyje-

chaliśmy na konkurs taneczny, 

filmowy i kulinarny do Lisó-

wek. Tam przedstawiliśmy 

przygotowaną przez nas scenę 

z filmu „Gorączka Złota” 

Charliego Chaplina rozbawia-

jąc publiczność. W filmie za-

grali nasi koledzy z warsztatu 

Rafał Bendarowicz i Przemy-

sław Szuman. Pokazaliśmy 

taniec „Tango Milonga” wyko-

nany przez Karolinę Marcin-

kowską, Milenę Kubicką, Dar-

ka Pietkę i Mateusza Nowaka. 

Nasi uczestnicy z pracowni 

kulinarnej Agnieszka Kałka, 

Sylwia Zamara, Martyna Sta-

wicka i Sylwia Gulczyńska z 
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"Z bajkami u "Misia Uszatka” 

Warsztaty teatralne - „5 Zmysłów“ „Nie śmieć w lesie dbaj o 

naturę” 

Mirką, zaprezentowałyśmy 

Brailem bajki "Rzepkę" oraz 

"Pawła i Gawła". Mirosława 

pokazała białą laskę przy po-

mocy, której poruszają się 

niewidomi oraz pomocne 

przedmioty, które służą do 

codziennego użytku dla osób 

niepełnosprawnych wzroko-

wo. Koleżanka pokazała także 

jak się pisze ręcznie za pomo-

cą tabliczki i dłutka. Razem 

zaprezentowałyśmy tablicę 

kreślarską, brailowską linijkę i 

ekierkę. Na zakończenie spo-

tkania, odczytałam wiersze 

Jana Brzechwy i pokazałam 

„brailowski” modlitewnik. 

Uważam, że trzeba mówić o 

problemach osób niepełno-

sprawnych. Wydaje się, że 

wszyscy powinni wiedzieć o 

problemach niepełnospraw-

nych. Jednak są ludzie, którzy 

mało wiedzą o nas z niepełno-

sprawnością a my chcemy 

przekazać tą wiedzę. Dziękuje-

my za miły pobyt, który był dla 

nas wielką radością i satysfak-

cją. Mamy nadzieję, że nasze 

spotkania będą częściej się 

odbywać. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Na zaproszenie naszych naj-

młodszych przyjaciół i wycho-

wawców z przedszkola "Miś 

Uszatek", Mirka Penczyńska i 

ja (Agata Kiejdrowska) miały-

śmy przyjemność opowiadać 

dzieciom o życiu ludzi niewi-

domych. Przedstawiłam histo-

rię Ludwika Braille i opowie-

działam w wielkim skrócie, w 

jaki sposób powstało pismo 

punktowe Brailla. Wypisałam 

na maszynie brailowskiej imio-

na wszystkich dzieci, co spo-

tkało się z bardzo dużym zain-

teresowaniem wśród przed-

szkolaków i ich wychowaw-

ców. Razem z moją koleżanką 

Naturę” i staramy  się chronić 

środowisko  przed złymi ludź-

mi. Wystarczy podać im dłoń i 

wskazać inną drogę, pokazać 

piękno natury i jej ochronę 

przed zniszczeniem. Słuchacze 

oglądali nas z zaciekawieniem. 

Na koniec razem zaśpiewali-

śmy piosenki „Witajcie w  

naszej bajce”. Myślę, że te-

atralna bajka dla maluchów 

“Nie śmieć w lesie dbaj o 

naturę” spełniła swoje przesła-

nie. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

Pierwsze spotkanie odbyło się 

8 listopada. Po krótkiej prze-

rwie w naszym warsztacie 

dzięki Pani Kasi teatr ma drugą 

odsłonę. Tym razem nazwali-

śmy nasz teatr  “Płonące emo-

cje”. Sztuka, którą sami wymy-

śliliśmy  miała  opowiadać o 

tym jak las jest ważny dla nas  

a ludzie go niszczą. 

15 listopada, to dalsza praca 

nad przedstawieniem. Nato-

miast 22 listopada daliśmy 

przedstawienie dla naszych 

przyjaciół z „Misia Uszatka” pt. 

„Jak dbamy o naszą „Matkę 
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Wyjazd do kina na film „Czarownica 2” 

pt.„Czarownica”. W czasie 

drogi do kina panowała radość 

i ciekawość, jaki temat będzie 

poruszany podczas seansu 

filmowego, który mieliśmy 

okazję zobaczyć. Znaleźliśmy 

się na chwilę w świecie baśni i 

wróżek. Akcja filmu, rozgrywa 

się w zamku, gdzie panowało 

dobro i zło, jak w życiu. Bar-

dzo podobała mi się muzyka, 

która swoim dźwiękiem, 

przedstawiała przebieg akcji 

filmu. Podczas seansu, przewi-

jały się na ekranie, różne dzi-

waczne postacie, które odgry-

wały rolę zwierząt, swoim 

wyglądem  tak naprawdę ich 

nieprzypominających. 

Film był pełen groźnych akcji 

ale zakończył się szczęśliwie- 

dobro zwyciężyło zło. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Każde wyjście do kina, teatru 

czy kawiarni przynajmniej dla 

mnie osobiście, jest wspania-

łym przeżyciem. Z mojego 

punktu widzenia osoby niewi-

dzącej kino, to kontakt z in-

nym środowiskiem, dzięki 

czemu mogę oderwać się od 

codzienności. 19 listopada, 

dzięki naszym darczyńcom i ze 

środków uzyskanych za nasze 

prace pojechal iśmy do 

„Kinepolis” w Poznaniu na film 

“Srebrny Jubileusz Filantropa” 

nać i wymienić doświadczenia 

oraz podzielić się  wiedzą oraz 

obejrzeć przygotowaną wysta-

wę prac, uczestników warszta-

tu terapii z Owińsk i Tarnowa 

Podgórnego. Podczas gali mie-

liśmy okazję nabyć dawne jak i 

nowe wydanie czasopisma. 

Wysłuchaliśmy bardzo dużo 

miłych słów skierowanych pod 

adresem redakcji miesięcznika 

przez zaproszonych na uro-

czystość gośc i .  Dzięki 

„Filantropowi” możemy wyka-

zać się swoimi zdolnościami i 

umiejętnościami. Wyrażamy 

ogromną wdzięczność Panu 

Marcinowi Bajerowiczowi  

oraz Pani Karolinie Kasprzak, 

głównym redaktorom tego 

wspaniałego czasopisma, że na 

jego łamach możemy poruszać 

problemy, z którymi zmagamy 

się na co dzień. Cieszymy się, 

że dzięki temu miesięcznikowi 

nasze sprawy są dostrzegane 

przez innych. To dla nas wielki 

zaszczyt. Pragniemy, aby 

„Filantrop Naszych Czasów”, 

ukazywał się przez kolejne lata 

i wzbudzał zainteresowanie 

innych. Gratulujemy tak pięk-

nego, srebrnego jubileuszu i 

życzymy kolejnych niekończą-

cych się wydań oraz wielu 

wiernych i oddanych czytelni-

ków a także wielu nowych 

pomysłów w działalności cza-

sopisma. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska, 

Agata Kiejdrowska 

Bardzo lubimy czytać mie-

sięcznik “Filantrop Naszych 

Czasów” 

Czasopismo przeznaczone jest 

dla osób z niepełnosprawno-

ściami, zamieszczają w nim 

swoje artykuły. Dla nas jest to 

okno na świat, które otwiera 

drogę do pokazania swoich 

możliwości dziennikarskich i 

literackich. 

To właśnie „Filantrop naszych 

czasów”  sprawia, że znikają 

bariery i ograniczenia. Piękna 

szata graficzna 

i staranne wydanie każdego 

numeru przyciąga wzrok czy-

telnika, który z ciekawością 

sięga po ten niezwykły mie-

sięcznik. Cieszymy się bardzo, 

że mogliśmy być 15 listopada 

na wspaniałej gali 25- lecia 

istnienia “Filantropa Naszych 

Czasów”. Mogliśmy posłuchać 

ciekawego programu arty-

stycznego a także przy tej 

niezwykłej okazji powspomi-
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"Przedświąteczne zmagania Olimpijskie" 

"Znaczenie Świat Bożego Narodzenia w naszym życiu" 

Pani Basia Kucharska nasza 

Przewodnicząca oraz Dyrek-

tor szkoły. Przysięgę olimpij-

ską w naszym imieniu złożył 

Piotr Śliwiński. Nasze zmaga-

nia olimpijskie rozpoczęliśmy 

od rzutu piłką do kosza, to-

czeniem piłki slalomem, rzu-

tem woreczkami do kosza, 

odbijanie ping-ponga. Było 

dużo innych ciekawych konku-

rencji, które przypominają 

nam o nadchodzących świę-

tach Bożego Narodzenia. Na-

szym zadaniem, było zrobienie 

bombki choinkowej i łańcucha. 

Uroczystość zakończyła się 

rozdaniem przez organizato-

rów olimpiady medali i słod-

kich pierniczków. Nasz 

Warsztat w dowód wdzięcz-

ności podziękował laurkami i 

naszymi pracami. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Tak się dobrze składa, że w 

piątek, 6 grudnia, były Mikołaj-

ki. Z tej okazji w szkole Fun-

dacji "Ekos” odbyła się XVIII 

Olimpiada Radości. Wspólnie 

z naszymi młodszymi koleżan-

kami i kolegami uczestniczyli-

śmy w zawodach sportowych, 

które były dla nas wspaniałą 

zabawą. Podczas olimpiady, 

nasze serca wypełniała radość 

a na twarzach gościł uśmiech. 

Otwarcia olimpiady dokonała 

swego złego życia. Ciekawa 

scenografia i kostiumy z epoki, 

ciekawa muzyka wraz z kolę-

dami w tle bicie dzwonów i 

miejskiego zegara, także świe-

ce dymne użyte w przedsta-

wieniu  sprawiały, że nie mo-

gliśmy długo wyjść z podziwu i 

kunsztu aktorskiego. Przedsta-

wienie to pozostawiło w na-

szych sercach swoje przesła-

nie, że zło i skąpstwo nie po-

płaca i do niczego dobrego nie 

prowadzi a niszczy więzi mię-

dzyludzkie i jest drogą doni-

kąd. Po  wizycie w teatrze 

przespacerowaliśmy się po 

zabytkowym rynku Gniezna i 

zwiedziliśmy Katedrę a piękny 

słoneczny dzień sprawił, że z 

radością zasiedliśmy do wigilij-

nego obiadu w restauracji 

„Wiktoria” w Łubowie. Obiad 

bardzo nam smakował i przy-

pomniał, że coraz bliżej święta. 

Pełni niezapomnianych wrażeń 

powróciliśmy do domów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

pomogli nam zrealizować ten 

wyjazd dzięki któremu, jeszcze 

bardziej mogliśmy się zinte-

grować i zbliżyć do siebie. 

Długo będziemy wspominać 

ten dzień. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Bardzo lubimy oglądać cieka-

we przedstawienia na żywo. 

Wybraliśmy się 11 grudnia 

wybraliśmy się do Gniezna do 

teatru im. Aleksandra Fredry 

n a  a d a p t a c j ę  k s i ą ż k i 

„Opowieść Wigilijna”.  Opo-

wiada ona o bogatym człowie-

ku, który nazywał się Ebenezer 

Scrooge, dla niego najważniej-

sze były pieniądze a nie los 

drugiego człowieka. Jego chci-

wość i zły charakter był kanwą 

tej opowieści a pojawiające się 

w noc wigilijną duchy zmarłych 

ukazywały mu jego błędy po-

pełnione w życiu. Dały mu 

szansę na poprawę i zmianę 
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“Północna Szwecja” 

razem 380 000 km2. Miesz-

kańcy północnej Laponii to 

Samowie, jest ich 80 000, są 

narodem koczowniczym. W 

ich krainie przez pół roku 

słońce  świeci tylko 3 godziny 

dziennie a zorze polarne 

oświetlają ciemności. Rano 

temperatura wynosi - 20  a 

nocą - 30 stopni poniżej zera. 

Samowie mają własną flagę, 

język, hymn, śpiew zajmują się 

hodowla reniferów W urzę-

dach i szkołach w większości 

obowiązuje język szwedzki. 

Luo Sawara i Kiruna Ware, to 

dwa szczyty miasta, gdzie znaj-

duje się kopalnia rud żelaza, 

miejscowość ma 20 000 

mieszkańców. Zadziwiające 

jest to, że Kiruna to jedyne 

miasto,  które można roze-

brać, przenieść w inne miejsce 

a w 2035r. krainy nie będzie 

tam gdzie jest teraz. Została 

założona w 1900r. Inne cieka-

wostki: waluta to korona 

szwedzka, po stroju można 

określić  zamożność i narodo-

wość, kościół luterański,  Sa-

mowie wieżą w szamana, maja 

osiem pór roku, renifer żyje 

około 20 lat i żywi się chro-

botkiem reniferowym, imiona 

Samów pochodzą od cech 

szczególnych zwierzęcia. 200 

km od koła podbiegunowego 

został stworzony pierwszy 

„Ice Hotel” składający się z 

1000 ton lodu z temperaturą 

utrzymująca się w środku -5 

do -8 stopni poniżej zero. 

Koszt doby od 2.5 do 5.5 

tysiąca zł. Marzeniem Pani 

Katarzyny i rodziny była jazda 

psim zaprzęgiem. Celem wy-

prawy było zobaczenie zorzy 

polarnej. Dziękujemy bohater-

ce za ciekawą prelekcję, życzy-

my dalszych wypraw a organi-

zatorom za zaproszenie. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

W zimowy poranek 9 grudnia   

wybraliśmy się do biblioteki na 

spotkanie z Panią Katarzyną 

Augustyn, która jest podróż-

niczką i fotografem. Jako cel 

swoich wypraw wybiera za-

zwyczaj zimne zakątki świata. 

Tym razem mieliśmy okazję 

poprzez opowieść  podróż-

niczki przenieś sie na samą 

północ Szwecji, gdzie panuje 

mroźna zima. 

Jak wspomniała  Pani Katarzy-

na jest to kontynuacja  letniej 

wyprawy z 2017r. na rosyjskie 

koło podbiegunowe, kiedy to 

miała okazję zwiedzić Mur-

mańsk i Półwysep Kolski oraz 

Morze Barentsa. Pokochała 

wówczas wraz z rodziną zim-

ny klimat. Tajga, Tundra i biały  

dzień polarny zachęcił boha-

terkę do odwiedzin tych sa-

mych okolic koła podbieguno-

wego w zimie. Pomimo pew-

nych obaw po półtora rocz-

nych przygotowaniach wyru-

szyli odkrywać rodzinnie zi-

mowy świat i jego urocze 

piękno. W styczniu bieżącego 

roku postanowili odkryć Lapo-

nie oraz najdalsze płónocne 

miasto Szwecji Kirunę. Z opo-

wieści dowiedzieliśmy  się, że 

Laponia to cztery duże pań-

stwa. Norwegia Północna, 

Szwecja, Finlandia oraz Rosja, 

“Na ludowo” 

kapele dudziarskie, które moż-

na usłyszeć na przeglądach w 

Połajewie, gdzie w tamtejszym 

kościele znajduje się fresk 

przedstawiający grających 

dudziarzy, podobny jest też w 

kościele w Wolsztynie. W 

dniu 12 Grudnia odwiedził nas 

też pan, który jest żeglarzem. 

Mogliśmy zobaczyć obraz 

przedstawiający płynący żaglo-

wiec zostaliśmy zaproszeni na 

rejs po pełnym morzu, dzięki 

któremu będą mogły spełnić 

się marzenia wielu z nas. Dla 

nas osób niepełnosprawnych 

morze ma wiele barw a także 

swój smak i zapach o każdej 

porze jest on inny. Będziemy 

cieszyć się, gdy bardzo to 

marzenie uda się zrealizować. 

Bardzo pragniemy podzięko-

wać artystom ludowym i Panu 

Walczakowi. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Odwiedzili nasz warsztat arty-

ści ludowi- P. Baranowski z 

siostrą. Po raz pierwszy mogli-

śmy przyjrzeć się strojom 

ludowym z Wielkopolski, w 

których chodzili nasi przodko-

wie podczas świąt i rodzin-

nych uroczystości- są one 

bardzo piękne i haftowane. 

Mogliśmy przy tej okazji zoba-

czyć jak wyglądają dudy i 

skrzypce podwiązane, poznać 

historię tego instrumentu, 

posłuchać utworów ludowych: 

polki, oberki, które tańczono 

na weselach i wiejskich zaba-

wach. Dudy mają bardzo cha-

rakterystyczne brzmienie, są 
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„Bal z Mikołajami 2019” 

Darczyńcom i Wolontariu-

szom zadedykowaliśmy pio-

senkę "Biały śnieg i ty”. Potem 

przyszedł czas na to, by głos 

zabrali goście i opowiedzieli o 

swoich marzeniach. Dla nas i 

dla Władz naszego miasta, p. 

Burmistrza Mariana Szkudlarka 

jest wybudowanie centrum 

rehabilitacji. Może za kilka lat 

bal odbędzie się w naszym 

centrum, czas pokaże. Następ-

nie głos zabrał prezes zaprzy-

jaźnionej z nami Firmy 

„Blum”- P. Andrzej Michalski. 

Firma pomaga nam już 10 lat a 

na balu siódmy raz Pan Prezes 

wraz 

z pracownikami obdarował  

nas prezentem w postaci cze-

ku na rozwijanie naszych ta-

lentów teatralnych. Nie pozo-

staje nam nic innego jak po-

dziękować i przygotować  

przedstawienie, by darczyńcy 

zobaczyli efekt swego daru 

serc. Po prezentach i marze-

niach był czas na zabawę z 

Haliną Benedyk oraz na dysko-

tekę przy świątecznej muzyce. 

Mikołaje obdarowały nas upo-

minkami oraz Słodyczami za 

co bardzo jeszcze raz dzięku-

jemy. Dziękujemy Powiatowe-

mu Centrum Pomocy Rodzi-

nie i Gminy, Ośrodkowi Po-

mocy Społecznej za dofinanso-

wanie organizacji balu, Dyrek-

cji Szkoły Podstawowej nr 3 za 

gościnę a Gościom za słody-

cze. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

14 grudnia wszyscy pod-

opieczni Stowarzyszenia  oraz 

dzieci z OPS-u bawili się 

z Mikołajami. Dzięki uprzej-

mości Dyrekcji  Szkoły  Pod-

stawowej nr 3 

w Swarzędzu zabawa odbyła 

się w przestronnym holu. W 

zorganizowaniu uroczystości i 

dopięciu wszystkiego na ostat-

ni guzik pomógł nam Zarząd 

Stowarzyszenia, Pracownicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

ludzie mający serca pełne do-

bra i świętujący swój dzień  5 

grudnia nasi Wolontariusze. 

Imprezę otworzyła przewod-

nicząca Stowarzyszenia Pani 

Barbara Kucharska, która 

powitała przybyłych na uro-

czystość Gości. Zabawę roz-

poczęła piosenka „Zaśnieżone 

Miasta” a w podziękowaniu 
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"Poznajemy tajemnice wykonywania mebli i okuć przez 

Firmę Blum" 

Żyjemy w takich czasach, gdy 

wszystko jest zautomatyzowa-

ne i skomputeryzowane. Na 

początku zwiedzania otrzyma-

liśmy ochronną kamizelkę  i 

identyfikator chroniący nas 

przed niebezpieczeństwem. 

Pełni ciekawych wrażeń i 

ogromu podziwu udaliśmy się 

do sali, gdzie obejrzeliśmy 

krótki filmik na temat firmy 

„Blum”. Dowiedzieliśmy się z 

niego, że firma powstała w 

1952 roku i ma siedzibę w 

Austrii a filie znajdują się na 

całym świecie. Po filmie, odbył 

się słodki poczęstunek, w 

trakcie którego nasi Przyjacie-

le przypomnieli nam również 

w prezentacji multimedialnej o 

początkach naszej znajomości. 

Na koniec wspólnie zaśpiewa-

liśmy kilka kolęd i piosenek. 

Na pożegnanie w tym niezwy-

kłym miejscu otrzymaliśmy od 

naszych  wspaniałych darczyń-

ców świąteczne upominki. 

Cieszy nas, że są wśród nas 

ludzie, którym leży na sercu 

dobro drugiego człowieka. Na 

ręce Prezesa firmy „Blum” 

oraz jej Pracowników składa-

my szczere podziękowania za 

okazywane wsparcie i pomoc. 

Gdyby nie wasze serca pełne 

dobroci i miłości nie mogliby-

śmy spełniać swoich życio-

wych marzeń i pasji. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Przyjaźń jest największym 

darem, który jest nam dany od 

innych. Cieszy nas, 

gdy ludzie okazują nam serce a 

w nim ukryte dobro, które 

przyczynia się do tego, by nam 

się lepiej żyło, by nasza kondy-

cja fizyczna i psychiczna była 

lepsza. Dzieje się tak, dzięki 

zaprzyjaźnionej z nami Firmy 

"Blum”. W czwartkowe 

przedpołudnie 19 grudnia, 

dzięki Panu Prezesowi An-

drzejowi Michalskiemu, Pra-

cownikom firmy, mieliśmy 

okazję  zwiedzać i podziwiać 

olbrzymie hale produkcyjne i 

roboty, które w precyzyjny 

sposób wykonują pracę po-

trzebną do produkcji okuć. 

„Polsko-Włoskie kolędowanie” 

8 stycznia w naszym warszta-

cie mieliśmy okazję usłyszeć 

kolędy w wykonaniu Pani Hali-

ny Benedyk i Marko Antonelli. 

Spotkanie odbyło się w ro-

dzinnej atmosferze i sprawiło 

nam wiele radości. Wysłucha-

liśmy nieznanych dotychczas 

nam kolęd w języku włoskim. 

Mogliśmy również   wspólnie 

kolędować prezentując nasze-

mu włoskiemu gościowi pol-

skie kolędy, które wykonywa-

liśmy z P. Halinką. Wysłuchali-

śmy „Barki” w języku włoskim 

i wspólnie z artystami ćwiczyli-

śmy refren. Bardzo dziękuje-

my naszym Gościom za miłe 

spotkanie. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 
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ki, znane kolędy i te które 

znali tylko aktorzy Jasełek. 

Nad śpiewem przedszkolaków 

czuwała grająca na pianinie 

pani nauczycielka. Mogliśmy 

podziwiać  grę przyjaciół i ich 

kunszty aktorskie, opanowany 

do perfekcji tekst, choreogra-

fię i niezwykłe kostiumy oraz 

grę na instrumentach. Dzięku-

jemy Dyrekcji, Kadrze i Dzie-

ciom za wzruszające przedsta-

wienie. 

  

Autor: Michał Ogoniak 

Chociaż od Bożego Narodze-

nia minęło już trochę czasu, to 

mali przyjaciele z Przedszkola 

nr 2 “Miś Uszatek” w Swarzę-

dzu zaprosili nas na Jasełka. 

Przedszkolaki wystawili sztukę 

o tym jak wyglądał cud naro-

dzenia Jezusa w Betlejem. 

Zaprezentowali nam pastorał-


