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Poznajmy się lepiej- Pracownia Krawiecka 

wania malujemy, rysujemy a 

także wykonujemy obrazki z 

kulek i krepy.  Wszystko po 

to, żeby nam ułatwić życie w 

społeczeństwie. Nie wszyscy 

jednak, wyrażają chęć pracy w 

tej pracowni ale dzięki zaanga-

żowaniu wspaniałych terapeu-

tek. Pracownię obecnie pro-

wadzą Pani Zosia i Pani Wiesia 

a dzięki doświadczeniu jakie 

posiadają możemy cieszyć się 

sukcesem z wykonanych przez 

nas prac. Darzą nas życzliwo-

ścią, cierpliwością i zrozumie-

niem. Panie chętnie pomagają 

w pracy i w wykonywaniu 

czynności osobistych. Ogrom-

ną radością jest dla nas to, że 

nasze prace cieszą się zainte-

resowaniem wśród ludzi, któ-

rzy dostrzegają nasze potrzeby 

i wspierają nas w pokonywa-

niu trudności. W pracowni 

krawieckiej tak, jak w każdej 

pracowni w naszym Warszta-

cie, czujemy się jak w domu. 

Tu zdobywamy wiedzę a 

przede wszystkim, usprawnia-

my się manualnie. Szkoda 

tylko, że nie wszyscy mają tę 

cierpliwość, by docenić stara-

nia Terapeutów i zrozumieć, 

że to wszystko jest dla nasze-

go dobra. Tak naprawdę pobyt 

w Warsztacie jest dla nas 

również oderwaniem się od 

codziennych problemów i 

pokazuje, że jak się chce, to 

może się wszystko. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska    

Wszystkie pracownie w na-

szym Warsztacie są dostoso-

wane do naszych możliwości i 

potrzeb. Tu odkrywamy nasze 

talenty i realizujemy naszą 

pasję. Każda pracownia jest 

wyjątkowa. Oprócz odkrywa-

nia talentów i pasji, usprawnia-

my się manualnie, uczymy się 

przyjaźni z drugim człowie-

kiem, ćwiczymy swój charak-

ter i wyobraźnię, co jest dla 

nas bardzo ważne. W pracow-

ni krawieckiej uczestnicy 

Warsztatu, mimo swoich 

ograniczeń, wykazują niezwy-

kłe zdolności i umiejętności 

krawieckie. W tej pracowni 

uczymy się szyć, haftować, 

tkać gobeliny, wypychać ma-

skotki, poduszki watą i granu-

latem. Oprócz szycia i hafto-
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Pasja przez słuchanie 

słyszę dźwięk piłki, kibiców na 

trybunie, by poczuć tą niesa-

mowitą adrenalinę. Nie trzeba 

wiele, żeby stać się kibicem, 

wystarczy włączyć telewizor i 

kibicować a z czasem przyjdzie 

również wiedza sportowa. Dla 

ludzi zdrowych jest to nie lada 

zaskoczenie, że ja osoba nie-

widząca czymś takim się pasjo-

nuję. Kłopoty ze wzrokiem nie 

są przeszkodą  

w oglądaniu tego, co piękne i 

ciekawe ani też nie ograniczają 

mnie w rozmowach o sporcie. 

Oglądam również filmy ale 

najlepiej z audiodeskrypcją, 

które zawierają dodatkową 

ścieżkę dźwiękową. Opisy 

lektora ułatwiają mi słuchanie i 

wtedy wiem, co się dzieje na 

ekranie. Lektor opisuje miej-

sca akcji, kolory, ubrania i tym 

podobne. Szkoda tylko, że nie 

wszyscy wiedzą, co to jest  

audiodeskrypcja,  można ją 

znaleźć w kinach i teatrach, 

choć nie zawsze a to wielka 

szkoda. Ułatwia życie takim 

ludziom jak ja. Jest bardzo 

potrzebna, bo dzięki temu 

świat nabrał dla nas więcej 

barwy i stał się piękniejszy.  

Sport, filmy i książki dają ra-

dość każdego dnia mnie i in-

nym ludziom niepełnospraw-

nym. Bez nich świat byłby dla 

mnie pusty i smutny a tak 

rozwija moją wyobraźnię i 

daje dużo radości.  Napisałam 

ten artykuł, żeby przybliżyć i 

pokazać jak ważna jest dla nas 

audiodeskrypcja. Dziękuję 

wszystkim, którzy przyczynili 

się do ułatwienia życia oso-

bom niepełnosprawnym. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska   

Od dziecka, gdy jeszcze sporo 

widziałam siadałam przed tele-

wizorem i z niecierpliwością 

oczekiwałam na każdą trans-

misję sportową. W miesiącu 

czerwcu rozpoczyna się ze-

szłoroczne „Piłkarskie Euro 

2020”, które zostało przełożo-

ne przez pandemię. Ciekawa 

audiodeskrypcja komentatora 

i barwne stroje zawodników a 

także odgłosy z trybun spra-

wiają, że nie mogę oderwać 

się od telewizora. Ta pasja 

pozostała do dziś. Zawsze 

czekam niecierpliwie na każdy 

nowy sezon piłkarski, by kibi-

cować naszym sportowcom  

i cieszyć się z każdego zwycię-

stwa. Czasem ktoś mnie zapy-

ta: jak to, że ty oglądasz piłkę? 

Przecież to nic wielkiego, bo 

wystarczy dobry komentarz 

sprawozdawczy, w którym 
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To nie tak miało być - moc przyjaźni i wspomnienia o Agacie Rybickiej 

przekonała się do wyszywania, 

które jak mówiła uspokaja i 

uczy cierpliwości. Opowiadała 

mi o swoim pierwszym dniu w 

warsztacie, do którego przy-

była wraz z mamą, by  dopeł-

nić formalności związanych z 

przyjęciem. Zaproponowano 

jej wykonanie pierwszej pracy 

plastycznej- był to słoń. Tak 

zaangażowała się w wykonanie 

zadania, że prosiła mamę aby 

mogła zostać dłużej. Agata 

przekonała mnie, że nie ma 

czego się bać i każdego dnia  

należy iść do przodu. Lubiła 

muzykę religijną i z chęcią 

angażowała się w redagowanie 

naszej gazetki warsztatowej 

“Anielska Przystań” oraz pisała 

artykuły do czasopisma 

“Filantrop- naszych czasów”. 

Była pasjonatką Edyty Górniak, 

zbierała zdjęcia, płyty swej 

idolki a dzięki siostrze z okazji 

urodzin była na jej koncercie 

w Poznaniu. Śledziła karierę 

Edyty Górniak  począwszy od 

zbierania wszelkich informacji i 

obszernej kolekcji artykułów 

zbieranych od ponad 20 lat, 

po wszystkie wydane płyty. 

Przesłuchanie tych utworów 

setki razy, to taka życiowa 

pasja. W wakacje uczestniczyła 

w spotkaniach oazowych 

przez   trzy tygodnie oraz 

jeździła z naszym stowarzysze-

niem do Darłówka. Bardzo 

lubiła być samodzielna i cieszy-

ła się z każdego sukcesu na 

który pozwalało jej zdrowie. 

Uwielbiała wyjeżdżać na tur-

nusy rehabilitacyjne, gdzie 

odpoczywając dbała o swoje 

zdrowie. Chętnie brała aktyw-

ny udział w szkoleniach w 

warsztacie a następnie od razu 

opisywała wydarzenie. Zawsze 

pisząc mówiła mi, że lepiej 

pamiętasz szczegóły niż ja. 

Brała udział między innymi w 

“Projekcie 5 zmysłów” czy 

szkoleniach komputerowych. 

Mieliśmy bardzo dobry kon-

takt ze sobą na portalu spo-

łecznościowym, gdzie opisy-

wała mi jak kocha zwierzęta, 

przyrodę i spacery. Portalowe 

rozmowy, to także „jak tam?”, 

„co tam?”, „siema?” czy „hey?” 

Czasem wystarczyła mi nawet 

sama łapka w górę, bym wie-

dział, że z nią i z jej zdrowiem 

jest dobrze. Dużo czytała a 

szczególnie książki przygodo-

we.Z wielką ochotą oglądała 

festiwale Eurowizji, choć nie 

zawsze wygrywał jej faworyt. 

Jak to bywa w przyjaźni bywa-

ły ciche dni, lecz nie chcę ich 

pamiętać, bo i po co pamiętać.  

Ten tekst zaczynam nietypo-

wo, bo cytatem, który chodzi 

mi po głowie. 

“Powolnie poznawaj przyjaźń; 

ale kiedy ją poznasz, kontynuuj 

s t a n o w c z e  i  s t a l e ” .                                                                                              

– Sokrates. 

Pozwolę sobie na kilka słów 

wspomnień o Agacie, którą 

poznałem w naszym warszta-

cie a odeszła od nas w tym 

roku. To były czasy, gdy więk-

szość osób znałem już dobrze 

i ucieszyłem się, że poznałem 

nową koleżankę. Pamiętam jak 

dziś nasze pierwsze spotkanie, 

gdy korzystając z ładnej pogo-

dy jechaliśmy obok siebie na 

wózkach. Wtedy na boisku 

przy Szkole nr 3 w Swarzędzu 

doszło do nawiązania rozmo-

wy i mojej przyjaźni z Agatą. 

Każdy  następny dzień przyno-

sił nowe siły nie tylko na 

„cześć” ale na małe słowa a 

dużo dające w pokonywaniu 

barier między nami. Poprzez 

rozmowy poznałem jej pasję, 

o których dużo rozmawiali-

śmy. Agata należała do Stowa-

rzyszenia “Start”, gdzie często 

brała udział w zawodach spor-

towych z  bocci. Z wielką 

radością opowiadała nam o 

odniesionych sukcesach. W 

naszym warsztacie uwielbiała 

zajęcia plastyczne a z czasem 
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To co złe chcę zapomnieć a 

co dobre pamiętać na zawsze: 

Jej uśmiech, pomocną dłoń, 

czasem dobrą radę i wiele, 

wiele innych. Szkoda, że w 

sytuacji dla mnie trudnej rozłą-

czyła nas pandemia i nie mieli-

śmy czasu rozmawiać tyle, co 

dotychczas.  Nasza obecność 

w warsztacie i odkrywanie 

siebie i pasji na czas pracy 

zdalnej nie przeszkodziło, aby  

Agata aktywnie uczestniczyła 

w zajęciach. Prace wykonywa-

ne przez nią i zadania zdalne 

wykonywała z wielką staran-

nością, nad każdym nawet 

najdrobniejszym szczegółem. 

Zawsze miała kilka pytań co 

do zadanej pracy, żeby praca 

była prawidłowo wykonana. 

Szkoda, że ostatnie dwa lata 

mniej kontaktowaliśmy się ze 

sobą przez pogarszające się 

zdrowie Agaty oraz pandemię. 

Agata często pisała, że jak 

wróci do warsztatu, to z chę-

cią  zobaczy i spróbuje swoich 

sił  w nowo otwartej pracowni 

plastycznej pod kierunkiem 

Pani Joli a szczególnie, że na-

uczy się wykorzystywać tech-

nikę origami. Agato dziękuje 

za twoją obecność w warszta-

cie. Wiem, że bywało różnie 

między nami ale chciałbym 

Tobie teraz  podziękować 

moja Przyjaciółko za rozmo-

wy, za lekcje życia. To co się 

nauczyłem od Ciebie zacho-

wam w sercu na zawsze. Two-

je słowa “pomimo trudności w 

życiu walcz o swoje a z bie-

giem czasu osiągniesz, to co 

chcesz”. Nie chcę  mówić 

żegnaj, tylko do zobaczenia. 

Tam u góry, gdzie teraz jesteś 

proszę Cię o jedno, żebyś mi 

się jak najczęściej śniła i pod-

powiadała dobrą radą jak zaw-

sze.  

 

Autor: Michał Ogoniak 
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Spotkanie z Afryką 

różne rodzaje bębnów i 

przedstawił ich nazwy. Były to 

między innymi takie bębny jak: 

dun-duma i dundun. Służyły 

one do komunikacji między 

ludźmi w obrzędach takich  jak 

wesela czy pogrzeby. Dowie-

dzieliśmy się, że grą na bęb-

nach, można pokazać bicie 

serca. Tak jak serce dziecka, 

bije pod sercem Matki, tak 

samo można to wyrazić grą na 

bębnach. W czasie zajęć, do-

wiedzieliśmy się również, że te 

instrumenty poprawiają koor-

dynację ruchową, dają poczu-

cie rytmu, uwrażliwiają nas na 

piękno świata i muzyki. Na 

naszych twarzach gościła ra-

dość, że mogliśmy się wspania-

le bawić a przy okazji, poznać 

piękno brzmienia tych wspa-

niałych instrumentów. W 

zależności od wydawanego 

dźwięku przez bębny, wyobra-

żałam sobie również, że znaj-

duję się w jakiejś jaskini albo 

idę po wysokich schodach. Dla 

mnie były to piękne, radosne 

przeżycia. Chciałabym takich 

chwil przeżywać więcej.  Nasz 

Gość zadeklarował się, że 

jeszcze nas wiele razy odwie-

dzi i liczy na współpracę i 

wspólną naukę.  Jesteśmy pełni 

emocji i wrażeń za co bardzo 

dziękujemy. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

W piątek 11 czerwca 2021 

roku był dla nas bardzo rado-

snym dniem. Na zaproszenie 

Pani Basi Kucharskiej, która 

czuwa nad nami każdego dnia, 

gościliśmy w naszym Warszta-

cie Pana Rafała Ławskiego, 

który przeniósł nas na chwilę 

do Afryki. Dobrze, że te zaję-

cia odbyły się wśród zieleni, 

szumu wiatru i w pięknym 

słońcu. Wtedy wyobrażałam 

sobie, że przebywam w tym 

nieznanym dla mnie buszu, 

wśród dzikich zwierząt i pta-

ków. Dźwięki wydobywające 

się z bębnów utwierdziły mnie 

w tym, że mogłoby być tak na 

prawdę. Nasz gość, pokazał 

nam podstawy gry na bębnach 

afrykańskich. Zaprezentował 
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Spotkanie z przyjaciółmi 

niczną i koordynację prac, 

Firma UTAL,  Firma DACH-

POL i  Firma FABO.  

Remont wykonały: Firma MI-

ROX, Firma Jerzego Kędziory, 

Firma Piotra Jastrzembskiego 

oraz Firma Kaczmarek. W 

poprzednich latach Firma 

BLUM unowocześniła pracow-

nię gospodarstwa domowego, 

salę rekreacyjną, komputero-

wą i sfinansowała wymianę 

części okien. Uroczystość 

rozpoczęła się powitaniem 

przez Panią Basię, przybyłych 

na spotkanie gości i podaro-

waniu im upominków w posta-

ci dyplomów, książeczek oraz 

aniołków wykonanych przez 

nas ręcznie. W czasie uroczy-

stości niektórzy z naszych 

gości, wyrazili swoją życzli-

wość w stosunku do nas  i 

wsparli nas dobrym słowem. 

Cieszy nas fakt, że są wśród 

nas ludzie, którzy  okazują 

nam dobre serce i zrozumie-

nie. Po oficjalnej części spotka-

nia przyszedł czas na okazanie 

wdzięczności w postaci pro-

gramu muzycznego przygoto-

wanego specjalnie na tę oka-

zję. Rozpoczęliśmy piosenką 

„Oto jest dzień” a następnie 

wykonaliśmy „List do Świata” 

Andrzeja Sikorowskiego oraz 

„Tolerancja” Stanisława Sojki. 

Po spotkaniu pełnym rado-

snych wrażeń, nasi goście 

zwiedzili Warsztat i zostali 

poczęstowani kawą, herbatą i 

innymi smakołykami. Na za-

kończenie artykułu, w imieniu 

Terapeutów i Uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 

pragnę jeszcze raz wyrazić 

wdzięczność za okazywaną 

pomoc i wsparcie. Dzięki Wa-

szej pomocy łatwiej jest nam 

funkcjonować.  Dziękujemy, że 

jesteście wspaniali i życzymy 

wam dużo zdrowia, radości i 

sukcesów w pracy zawodo-

wej. 

 

Autor:  Agata Kiejdrowska  

Wdzięczność, to dobro wypły-

wające z serca, to okazanie 

zrozumienia i wsparcia.  

We wtorek 15 czerwca w 

naszym Warsztacie odbyła się 

bardzo ważna uroczystość.  

Na zaproszenie Pani Basi Ku-

charskiej, która kieruje Stowa-

rzyszeniem a przede wszyst-

kim pełni rolę Matki, przybyli 

do nas przyjaciele, którzy 

przez lata wspierają naszą 

działalność przez cały rok oraz 

okazują nam wsparcie w trud-

nych sytuacjach. W czasie 

pandemii Koronawirusa, odbył 

się remont naszego Warszta-

tu. Remont warsztatu Terapii 

Zajęciowej został sfinansowa-

ny ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 80% 

poprzez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i ze środ-

ków Stowarzyszenia 20%. 

Pomoc w  remoncie zaofero-

wały:  Spółdzielnia Mieszkanio-

wa w Swarzędzu  pomoc tech-
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Poznajmy się lepiej - Marlena Fiut 

Jest roześmiana i pełna energii. 

Lubi  prezenty w postaci biżu-

terii, kosmetyków  a także 

torebki. 

Marlena , tak jak każda pani 

lubi  elegancko wyglądać. 

Muzyka i taniec jest dla Marle-

ny lekiem na smutne chwile  . 

Przy współpracy z nami napi-

sała   o sobie i o tym co lubi 

robić do czasopisma “ Filan-

trop”, a 

tym samym można powie-

dzieć, że koleżanka jeśli tylko 

będzie miała ochotę napisać  

krótki tekst i umieścić go na 

łamach gazety, przy korekcie  

uzyska zawsze naszą  pomoc. 

Obdarowywanie  wykonanymi 

przez siebie kartkami  okolicz-

nościowymi sprawia   jej ra-

dość, tym bardziej jak czyni to 

dla koleżanek i kolegów z 

warsztatu oraz kadry. 

Wiem, że Marlena kocha wy-

cieczki nad morze  i  po  wy-

prawie  lubi wypocząć przy 

ognisku. zawsze miło to wspo-

mina i w rozmowach często 

mówi o wakacjach w Darłów-

ku. 

Jest chętna do pomocy, z ra-

dością pomaga mamie w do-

mu. Życzliwa przyjąźń Marle-

ny, którą wszyscy  cenimy  jest 

dla mnie przykładem tego iż 

przyjaciel to osoba, której 

można zaufać. 

Nigdy nikt z uczestników na-

szego warsztatu  złego słowa 

nie usłyszał od Marleny. 

 

Autor; Michał Ogoniak 

Kole jny odcinek cyklu 

“Poznajmy się lepiej‟ 

pragnę poświęcić koleżance, 

która  zazwyczaj jest  wesoła. 

Każdego dnia w warsztacie ma 

inny zamierzony cel. 

Mówi:  “dziś będę malowała 

albo dziś będę lepiła z gliny”. 

Tą osobą jest  Marlena Fiut. 

Bohaterka  jak każdy z nas 

rozwija swoje umiejętności  w 

każdej pracowni. 

Podejmuje próby wykonania 

zadań, o które zostanie po-

proszona. 

Choć każdy zna jej słowa : 

“nie chce mi się „, “nie potra-

fię”, “nie mam ochoty tego 

robić”, lecz po chwili zwątpie-

nia, zachęcona przez instruk-

torów podejmuje kolejną pró-

bę wykonania zadania. 
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Muzyka jednoczy 

plusem jest brak zasilania aby 

wydobywać głośną muzykę z 

tych instrumentów. Lekcja 

pokazała szacunek do muzyki, 

samych siebie oraz do innych 

ludzi oraz wiarę we własne 

możliwości. Kiedy jestem w 

domu, to miło usłyszeć cha-

rakterystyczne brzmienie  

Pana Rafała, gdyż mieszka w 

okolicy. Już nie mogę docze-

kać się kolejnych warsztatów 

muzycznych po wakacjach. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

W piątkowy poranek 16 lipca 

br. po raz drugi muzyka bęb-

niarska zagościła  

w nasze progi. Prowadzący 

warsztaty muzyczne Pan Rafał 

Ławski jak zwykle oczarował 

nas  muzyką. Melodia wydoby-

ta z bębnów stała się dla nas 

czarodziejska, bo poczuliśmy 

klimat muzyczny zajęć. Pan 

Rafał powiedział słowa, które 

zapadły mi w pamięci, że 

„muzyka jednoczy, uspokaja i 

daje radość”. Dzień przed 

zmaganiami sportowymi udało 

nam się odpędzić deszcz afry-

kańskimi rytmami. Potrafimy 

już odróżnić nawet bębny, bo 

dowiedzieliśmy się, że są dwa 

rodzaje,  które do tej pory 

poznaliśmy. W jeden uderza-

my w membranę pałeczką a 

drugi rytm możemy wybić 

ręką. Tym razem, by zobaczyć 

współbrzmienie bębnów z   

innymi instrumentami przy-

wiezione zostały: „krowi 

dzwonek  górski” oraz 

„dzwoneczeki pasterskie”.  

Bardzo ważne jest aby w grze 

na instrumencie panować nad 

rękami. Odgrywa tu też ważną 

rolę nasz słuch, który pomaga 

powtórzyć zadanie. Dużym 
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Dar z serca od Przyjaciela 

ny cel. 30 czerwca odbyło się 

podpisanie aktu notarialnego 

ofiarowania daru a następnego 

dnia prezent dotarł do nas. 

Wszyscy uczestnicy byli niesa-

mowicie zaskoczeni, gdy przed 

warsztatem pojawił się samo-

chód od naszego Darczyńcy, 

który zostanie poddany licyta-

cji. Dochód będzie wykorzy-

stany na wyposażenia ośrodka 

do rehabilitacji. Jesteśmy cie-

kawi, jak będzie przebiegała 

licytacja i zachęcamy Wszyst-

kich do udziału w niej. Należy 

wspomnieć, że to  nie jedyna 

pomoc Państwa Anny i Rober-

ta Gucze z firmy „DOPPIEK”, 

którzy wspierają nas od 16 lat. 

Dobrze mieć takich Przyjaciół 

o wielkim sercu. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

„Uszczęśliwianie jest najwięk-

szym szczęściem  

ale również doznawanie 

wdzięczności to radość” Po-

wyższy cytat, to szczera praw-

da, bo przekonaliśmy się o 

tym po raz kolejny, gdy podje-

chał pod nasz Warsztat piękny 

pojazd. Wspierający nas od lat 

Bohater artykułu zrobił nam 

ogromną niespodziankę poda-

rowując samochód na szczyt-
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Poznajmy się lepiej- Michał Ogoniak 

wiersze. Udziela często wy-

wiadów w Swarzędzkiej Tele-

wizji Kablowej. Tworzy rów-

nież audycje poświęcone oso-

bom Niepełnosprawnym. Brał 

udział w takich programach 

t e l e w i z y j n y c h  j a k : 

" D o g o t e r a p i a "  o r a z 

"Przełamywanie barier przez 

osoby niepełnosprawne”, w 

którym chodziło o pokazanie 

schodołazu, który ułatwia 

Michałowi zjazd wózkiem ze 

schodów. Dzięki temu urzą-

dzeniu, nasz kolega może się 

codziennie spotykać z nami i 

cieszyć się każdym dniem 

spędzonym wśród swoich 

przyjaciół. Celem tych audycji, 

było pokazanie życie osób 

niepełnosprawnych. Te pro-

gramy były emitowane w za-

przyjaźnionej z nami Swa-

rzędzkiej Telewizji Kablowej. 

Michał na początku swojej 

pracy z nami, pasjonował się 

tkaniem gobelinów w pracow-

ni krawieckiej.  Bardzo chętnie 

przyjeżdża do Warsztatu i 

cieszy się każdym spędzonym 

dniem z nami. Bardzo kocha 

muzykę i sprawia Mu to 

ogromną  przyjemność, że 

może wykonywać utwory 

znanych i lubianych przez 

siebie artystów. Odznacza się 

życzliwością i serdecznością 

do wszystkich. Lubimy wspól-

ne rozmowy na tematy doty-

czące artykułów i wydarzeń 

związanych z Warsztatem. 

Bardzo chętnie dzieli się ze 

mną swoimi sukcesami, które 

przynosiły  radość w czasie 

rehabilitacji indywidualnej 

wykonywanej w domu. Przez 

długie lata, pełnił służbę mini-

stranta w Kościele Matki Bo-

żej Miłosierdzia na osiedlu 

Kościuszkowców w Swarzę-

dzu. Służba przy Ołtarzu w 

Jego odczuciu była powoła-

niem. Z radością brał udział w 

corocznych festynach organi-

zowanych przez naszych kole-

gów i koleżanki z zaprzyjaźnio-

nych z nami Stowarzyszeń. 

Dzięki temu, ma wielu przyja-

ciół, z którymi utrzymuje kon-

takty do dziś. Jest bardzo 

wrażliwy i według mnie, od-

znacza się dużą inteligencją i 

odpowiedzialnością za to, co 

robi. Michał ma na pewno 

dobre i złe chwile w swoim 

życiu, ale jest bardzo kochany. 

Jestem bardzo zadowolona,  

że po tak długiej przerwie 

spowodowanej pandemią, 

mogę być razem z nim w pra-

cowni komputerowej. Jest mi 

z Nim bardzo dobrze i myślę, 

że Jemu ze mną też. Drogi 

Michale! Pozdrawiam Ciebie 

bardzo serdecznie i obiecuję 

Tobie, że nasza przyjaźń bę-

dzie trwała tak długo, jak tylko 

będzie to możliwe.  

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

W artykule z cyklu "Poznajmy 

się lepiej" prezentujemy syl-

wetki swoich kolegów i kole-

żanek należących do Stowa-

rzyszenia Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka w Swarzędzu oraz 

uczestników Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej.  Bardzo się 

cieszę, że nasze artykuły za-

mieszczone są w "Filantropie". 

Jest to czasopismo mówiące o 

osobach niepełnosprawnych i 

z wielką radością opiszę oso-

bowość Michała Ogoniaka, 

którego bardzo lubię i cenię 

za długoletnią przyjaźń i życzli-

wość. Moja znajomość z Mi-

chałem rozpoczęła się w 2009 

roku i trwa do dziś.  Tak na-

prawdę, znałam Go już wcze-

śniej ale krótko, gdy uczestni-

czył w wydarzeniach organizo-

wanych przez Stowarzyszenie.    

Mój kolega zmaga się z cztero-

kończynowym porażeniem i 

porusza się na wózku. Ostat-

nio opisywał dziesięcioletnią 

działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, w swoim artykule 

i zacytował takie piękne hasło, 

które moim zdaniem, jest Jego 

mottem do dziś. Brzmi ono 

tak: "Carpe Diem" czyli- 

Chwytaj dzień.  Mimo swojej 

niepełnosprawności, jest bar-

dzo aktywny a na Jego twarzy 

zawsze gości uśmiech. Lubi 

pisać artykuły do  "Filantropa" 

a przez jakiś czas pisał również 
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Poznajmy się lepiej- Agata Kiejdrowska 

Agata jest moją wierną i odda-

ną przyjaciółką. Wspiera mnie 

i pomaga w różnych sprawach. 

W Warsztacie Terapii Zaję-

ciowej jest od samego począt-

ku. Pomimo sprzężonej niepeł-

nosprawności jest osobą po-

godną, zawsze modnie ubraną, 

wyczesaną i życzliwą dla 

wszystkich. Bardzo lubi pozna-

wać nowych ludzi. Namiętnie 

czyta prasę w brajlu a także 

uczestniczy regularnie w 

mszach świętych czytając pi-

smo święte. Pięknie przema-

wia z okazji różnych okolicz-

ności. Pomaga jak potrafi i jest 

lubiana przez wszystkich. Cza-

sem mam wrażenie, że jest 

trudna do rozwikłania, taka 

tajemnicza, zagadkowa. Bardzo 

ją kochamy i do śpiewania 

zachęcamy. Agata kiedyś oba-

wiała się śpiewać ale teraz robi 

to z wielką przyjemnością. 

Pisze również dużo artykułów 

na komputerze, są jej wielką 

pasją. Agatę poznałam w szko-

le dla niewidomych w Owiń-

skach, gdzie byłyśmy razem w 

jednym internacie. Agata po 

siódmej klasie przeniosła sie 

do Lasek, by tam kontynu-

ować swoją edukację i zdobyć 

zawód ślusarza maszynowego. 

Przez wiele lat pracowała w 

domu dla Spółdzielni „Simpo” 

wytwarzając klamerki do bieli-

zny. Pomimo długiej przerwy 

nasza znajomość przetrwała 

do dziś. Dla mnie świat bez 

Agatki byłby smutny i szary. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 
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XIX IGRZYSKA SPRAWNYCH INACZEJ W SWARZĘDZU 

odśpiewany hymn, po czym  

nadszedł czas  

na rozgrzewkę i rywalizację.  

Imprezę wspólnie otworzyli 

członek Zarządu Powiatu w 

Poznaniu Antoni Kalisz oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz Marian Szkudlarek.  

Obecni  goście jak i kibice 

dopingowali naszym poczyna-

niom sportowym. Olimpijczy-

cy musieli zmierzyć się z dwu-

dziestoma konkurencjami o 

różnej skali trudności. Oprócz 

takich konkurencji jak biegi, 

nordic walking, rzut piłką le-

karską, jazda na rowerze, 

strzelanie na bramkę, wędkar-

stwo czy wioślarstwo. Zawod-

nicy pod opieką Swarzędzkie-

go Kurkowego Bractwa Strze-

leckiego mieli  również okazję  

sprawdzić swoje umiejętności 

strzeleckie.  Było wiele atrak-

cji, bo na stadionie było można 

obejrzeć z bliska wóz strażacki 

i porozmawiać ze strażakami, 

czy przymierzyć część ich 

stroju. Ważne aby sport, któ-

ry jest rehabilitacją sprawiał 

nam radość. Medale, nagrody,  

puchary i dyplomy dla drużyn 

dopełniły całości a my pełni 

nadziei czekamy na kolejne 

spotkanie za rok. Naładowani 

pozytywną energią wróciliśmy 

do domu. Będziemy miło 

wspominać to wydarzenie i 

pragniemy za nie wszystkim 

przygotowującym zawody 

bardzo serdecznie podzięko-

wać, bo był to dla nas kolejny 

wspaniały i radosny dzień. 

Pragnę  wyrazić słowa podzię-

kowania za organizację i 

wsparcie imprezy sponsorom, 

bo trzeba docenić ludzi za ich 

dobro i serce nam okazywane. 

 

Autor: Michał Ogoniak, Miro-

sława Penczyńska 

17 lipca  po rocznej  przerwie  

spowodowanej przez pande-

mię obiekty sportowe  Swa-

rzędzkiego Centrum  Sportu i 

Rekreacji ożyło naszymi zma-

ganiami sportowymi.  Każdy z 

nas niecierpliwie oczekiwał 

tego dnia a gra „fair play”,  to 

jest podstawa naszej olimpia-

dy. Na olimpiadę przyjechali 

do nas goście z różnych placó-

wek:  Drzązgowa, Murowanej 

Gośliny, Owińsk, Puszczyko-

wa.  Niektórzy poczuli się 

przez moment jakby byli na 

Igrzyskach w Tokio.  Przyby-

łych  na  stadion  przywitała 

Pani  Barbara  Kucharska  

przewodnicząca Stowarzysze-

nia Przyjaciół  Dzieci  Specjal-

nej  Troski  im.  Leszka  Graj-

ka  w  Swarzędzu oraz nasza 

Swarzędzka Orkiestra Dęta, 

która tuż przed zawodami 

zagrzewała do zmagań sporto-

wych. Zapłonął znicz i został 
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Zapach słonej wody 

poczuć ciepły piasek pod sto-

pami i doznać naturalnego 

masażu nóg a morskie fale 

niczym muzyka zachęcały nas 

do relaksu. Dla bardziej od-

ważnych była kąpiel w morzu. 

Ciekawą atrakcją Darłówka 

jest również rozsuwany most, 

piękne molo i latarnia morska. 

Znajduje się tam również 

port, przez który przepływają 

wycieczkowe statki o nazwie 

"Król Eryk I” i „Unikus”. Oba 

są bardzo ładne a  dzięki nim 

można zobaczyć bezkres mo-

rza i jego wielkość. Podczas 

rejsu, statek płynie zgodnie z 

warunkami jakie panują na 

morzu i jest to piękne uczucie. 

Mogliśmy pójść do kawiarni na 

pyszne lody i wypić dobrą 

kawę. W  tym nadmorskim 

mieście jest też Kościół pod 

wezwaniem  

św. Maksymiliana Marii Kolbe. 

Odpust w tej parafii odbywa 

się 15 sierpnia. Jak co roku,  

z niecierpliwością oczekujemy 

na upragnione wakacje w Dar-

łówku, by nabrać sił i nałykać 

się jodu. Każdego dnia budziły 

nas głosy mew i innych mor-

skich ptaków. Ich głosy, śpiew 

są bardzo wyraziste  

i nie da się ich z niczym po-

równać. Cieszymy się, że te-

goroczne lato, mimo pandemii 

udało się nam tak wspaniale 

spędzić. Będziemy ten wyjazd 

długo wspominać i z całego 

serca pragniemy podziękować 

Władzom samorządu gminy i 

powiatu a Stowarzyszeniu za 

zorganizowane tego pięknego 

wyjazdu. 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Wakacje, to piękny i radosny 

czas dla każdego z nas. W tym 

czasie upajamy się pięknem 

przyrody,  cieszymy się długim 

dniem, zapachem kwiatów, 

słońcem, wyjeżdżamy nad 

morze,  w góry lub nad jezio-

ra. Jak co roku,  sierpień jest 

dla naszego Stowarzyszenia 

miesiącem, w  którym od 14-

stu lat dzięki hojności naszych 

sponsorów, wyjeżdżamy na 

t u r n u s  z d r o w o t n o -

wypoczynkowy do Darłówka. 

Mieszkaliśmy w budynku firmy 

BALTIC-RESORT. Mamy tam 

możliwość skorzystania z za-

biegów rehabilitacyjnych oraz 

powietrza morskiego. Na 

naszych twarzach gościł cały 

czas uśmiech, ponieważ piękna 

pogoda zachęcała nas do co-

dziennych spacerów brzegiem 

morza. Mogliśmy również 
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Albania i jej tajemnice 

Pani na stopę, gdyż może to 

się skończyć karą a prawo w 

tym kraju jest bardzo surowe. 

Przestrzega się tam prawa 

inaczej niż w Polsce. Dla przy-

kładu, gdy zginie jeden członek 

rodziny, to pozostali mają 

prawo pomścić zmarłego.  

Zabójca ma prawo być na 

stypie w domu, gdzie jest bez-

pieczny i  wtedy jest traktowa-

ny jak rodzina ale po przekro-

czeniu drzwi może stracić 

życie. W momencie wojny i 

przyjazdu ważnej osoby z inne-

go państwa, ustala się święto i 

od tego czasu panuje zawie-

szenie broni. Owce, kozy oraz 

muły, to tamtejsze zwierzęta a 

mleko kóz oraz owiec służy do 

wyrobu serów. Sery są tak 

wyrabiane, że każde gospodar-

stwo ma inny smak przez do-

dawanie różnorodnych ziół. 

Na targu ulicznym znajdziemy 

ryby, kosmetyki czy obuwie. 

Czasem, by znaleźć nowe  

buty, to spędzamy 2 godziny 

szukając pary. Prawo drogowe 

nie istnieje, gdyż główną zasadą 

jest to, że im większy samo-

chód tym więcej może. Bardzo 

kręte, ciasne drogi górskie, 

pozwalają na jazdę 7 km na 

godzinę. Czasem bywa tak, że 

chcąc przejechać trasę sami 

budujemy drogę z kamieni. 

Religia, to 12% katolicy a w 

większości- islam. Wchodząc 

do meczetu zdejmujemy buty  

obracając je podeszwami do 

góry i tym samym oddajemy 

cześć Allachowi. Wystrój 

meczetu jest skromny. 18 lat 

temu Papież Polak odbył po-

dróż do kraju Matki Teresy z 

Kalkuty. Zastrzegł sobie, że 

przyjedzie wraz z Matka Tere-

są, która w tym kraju była 

skazana na śmierć. Powodem 

była ucieczka w wieku 18 lat z 

Albanii a niegdyś prawo było 

surowe. Obecnie Albańczycy 

szczycą się tym momentem i 

miłosiernym rozwiązaniem 

problemu przez Papieża. Jadąc 

dalej, naszym oczom ukaże się 

niesamowity krajobraz wodo-

spadów i wód, w których 

zażywano kąpieli. Urzekły 

mnie zdjęcia rzeźb wyżłobio-

nych przez wodę w kamieniu 

wapiennym. Jak  dobrze było 

wrócić do Biblioteki Publicznej 

w Swarzędzu po 1,5 roku 

przerwy. Bardzo nam miło 

uczestniczyć w spotkaniach z 

ciekawymi ludźmi, którzy od-

krywają przed nami ciekawe 

zakątki świata jak Pan Andrzej 

Pasławski. Serdecznie dzięku-

jemy również Pracownikom 

biblioteki za zaproszenie na 

prelekcję. Czekamy na kolejne 

interesujące wydarzenie.             

 

Autor: Michał Ogoniak 

W poniedziałkowe przedpołu-

dnie 6 września  udaliśmy się 

do Biblioteki Publicznej w 

Swarzędzu na kolejne spotka-

nie ze znanym nam podróżni-

kiem Andrzejem Pasławskim. 

Pan Andrzej jest wielkim pa-

sjonatem odkrywania piękna 

mniej znanych części świata. 

Tym razem zaprosił nas do 

Albanii, w której  bywał wielo-

krotnie. Z ogromnym zainte-

resowaniem słuchaliśmy opo-

wiadania jak wygląda tam ży-

cie. W tym kraju bywa bardzo 

często i jak sam przyznaje zna 

jej tajemnice i chętnie się z 

nimi dzieli.  

Albania ma 3, 5 miliona miesz-

kańców, większość kraju poło-

żona jest na rozległym terenie 

górskim, płaci się walutą zwa-

ną “lekami”. Godłem Albani 

od 31 lipca 2002 roku jest 

Czarny Dwugłowy Orzeł. Na 

całym obszarze kraju były 

budowane przez więźniów 

bunkry. Powstało ich kilkadzie-

siąt tysięcy i miały służyć 

wszystkim obywatelom jako 

schronienie. Bunkrów już się 

nie buduje ale budowle pozo-

stały i są atrakcją. W kraju 

dominuje wiara muzułmańska 

ale ludzie tam żyjący są bardzo 

życzliwi i otwarci na gości. 

Kobiety są bardzo szanowane 

i trzeba uważać, żeby przypad-

kiem nie nadepnąć  
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Anielski wypoczynek w Pustkowie 

naszego pobytu w Pustkowie 

zażywaliśmy kąpieli słonecz-

nych a przede wszystkim od-

dychaliśmy świeżym morskim 

powietrzem. Podczas pobytu 

dużo spacerowaliśmy a w 

przerwie odpoczynku słysząc 

szum fal piliśmy kawę, objada-

liśmy się ciastem, goframi i 

lodami. Bardzo ciekawie słu-

chało się opowiadania o ko-

ściele w Trzęsaczu, który 

znajdował się w okolicy i kie-

dyś był oddalony o prawie  

2 kilometry od morza. Dowie-

działam się, że Kościół pod 

wezwaniem św. Mikołaja zo-

stał zniszczony przez morze a 

ostatnie nabożeństwo odbyło 

się 2 marca 1874. Nad mo-

rzem można było sobie kupić 

pamiątkę z Pustkowa w posta-

ci magnesików, kubków, pocz-

tówek i innych gadżetów przy-

ciągających turystów.  Te trzy 

dni spędzone nad morzem, to 

wspaniała uczta dla ciała i dla 

ducha, bo piękna przyroda i 

szum morza daje nam energię  

na cały rok. Jestem bardzo 

zadowolona z tego wypoczyn-

ku i myślę, że inni też. Wy-

cieczka nad morze była dla nas 

prawdziwym oderwaniem od 

rzeczywistości i sprawdzianem 

naszej kondycji psychicznej i 

fizycznej, co jest dla nas bar-

dzo ważne. Choć sezon waka-

cyjny już się skończył, to moż-

na było zobaczyć bardzo dużo 

ludzi spacerujących nad mo-

rzem. W imieniu moich kole-

gów i koleżanek pragnę ser-

decznie podziękować Powia-

towemu Centrum Pomocy 

Rodzinie za pomoc w sfinan-

sowaniu wycieczki a naszym 

Terapeutom za opiekę.  Cie-

szę się, że mogliśmy wykorzy-

stać piękną pogodę i wspólnie 

przeżyć tę przygodę razem.  

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Ze środków finansowych 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

zorganizował wycieczkę nad 

morze. Nasi opiekunowie, 

którzy z nami przebywają na 

co dzień znają nasze możliwo-

ści i dzięki temu mogliśmy 

bardziej wypocząć i więcej 

zobaczyć. W dniach od 9 do 

11 września  większość z nas 

wybrała się na trzydniową 

wycieczkę nad morze do Pust-

kowa. Mieszkaliśmy w pięk-

nym ośrodku wczasowym 

położonym wśród zieleni. W 

okresie letnim na terenie 

ośrodka, dzieci mogą korzy-

stać z kąpieli w basenie ze-

wnętrznym, który tam się 

znajduje. Byliśmy zakwatero-

wani w pięknych dwu i trzy-

osobowych pokojach z balko-

nem, aneksem kuchennym, 

łazienką. Kto odważny, mógł 

korzystać z kąpieli w morzu, 

ponieważ słoneczna pogoda 

do tego zachęcała. W czasie 
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Wycieczka do Uzarzewa 

Jest tam pełno obrazów, anty-

ków, kominków, żyrandoli i 

wiele innych, których nie moż-

na dotykać ale za to podziwiać. 

Zwiedzając muzeum, można 

sobie wyobrazić, że jest się 

wśród dzikich zwierząt, które 

swoim wyglądem budzą po-

dziw wśród zwiedzających. 

Szkoda tylko, że nie można 

usłyszeć odgłosów tych pięk-

nych okazów natury. Uważam, 

że świat zwierząt i ptaków jest 

bardzo piękny i bogaty. Po 

zwiedzeniu muzeum i spacerze 

w parku, udaliśmy się na po-

c z ę s t u n e k  do Ho te l u 

„Ossowski” w Kobylnicy. Zje-

dliśmy tam pyszny posiłek, 

wypiliśmy kawę. Był to wspa-

niały dzień na zakończenie lata. 

W imieniu kadry i uczestników 

Stowarzyszenia, pragnę jeszcze 

raz gorąco podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego, aby nasze życie 

było piękniejsze i bogatsze. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni 

naszym Darczyńcom i Przyja-

ciołom, za okazywane dobro 

płynące z serc. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Dobrze, że pandemia choć 

trochę odpuściła i jest możli-

wość cieszyć się w miarę nor-

malnym życiem.  Można ko-

rzystać z wyjazdów na wy-

cieczki, chodzić do kina, teatru 

lub cieszyć się pięknem przy-

rody,  która zachęca nas do 

spacerów na świeżym powie-

trzu. 15 września  

mieliśmy okazję wybrać się na 

wycieczkę jednodniową do 

Uzarzewa. W tym dniu, była 

piękna słoneczna pogoda, 

dzięki której podziwialiśmy 

przyrodę, spacerowaliśmy  

po pobliskim parku znajdują-

cym się przy Muzeum 

„Myślistwa i Łowiectwa”. Mu-

zeum powstało w 1977 roku a 

Uzarzewo, to piękna wieś 

położona w Wielkopolsce. 

Znajduje się tu park, który w 

ostatnim czasie przyciąga 

Wielkopolan i nie tylko. Zwie-

dzając muzeum  

z przewodnikiem, można do-

wiedzieć się wielu ciekawych 

rzeczy dotyczących zwierząt, 

które tam się znajdują jako 

eksponaty. Teraz już wiemy, 

że jedna z sal znajdujących się  

w muzeum, została odbudo-

wana w 2010 roku a wnętrze 

ma niesamowity urok.  
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Dobrą radę mam 

Pomyśl czasem człowiecze, że  

przez własną głupotę zdrowie ci uciecze. 

Więc od igły nie uciekaj i nie zwlekaj tylko się szczep. 

Ten kto się nie szczepi, to do niego wirus się przyczepi. 

Zdrowie ci zabierze i wiadomo, gdzie cię wywiezie. 

Wiec na co czekasz i po co zwlekasz,  

zaszczep się jak najprędzej, 

taka jest moja dobra rada i zrób to czym prędzej. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 



  

 

 
 


