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„Poznajmy się lepiej- Przemysław Szuman” 

Kolejny artykuł z cyklu 

"Poznajmy się lepiej", jest po-

święcony Przemkowi Szuma-

nowi, który jest w naszym 

warsztacie od dawna. Pamię-

tam mojego kolegę zawsze 

uśmiechniętego i wesołego, 

uczynnego, wrażliwego i  życz-

liwego  dla wszystkich. Jest 

bardzo pracowity i  lubi poma-
gać słabszym. Odznacza się 

takimi zdolnościami jak: pięk-

nie rysuje i maluje, nie strasz-

ne są dla niego druty, igły czy 

maszyna krawiecka. Lubi prze-

bywać w pracowni gospodar-

stwa domowego i pomagać w  

przygotowaniu posiłków,  

smakołyków, chętnie sprząta, 

robi zakupy i przy tym często 

żartuje.  Słucha muzyki tanecz-

nej a najbardziej lubi muzykę 

typu Disco Polo, do której 

nieźle tańczy na okolicznościo-

wych imprezach. Jego pasją są 

podróże rowerowe, dlatego 

jak tylko pogoda pozwala, to 

do warsztatu przyjeżdża na 

rowerze. Uważam, że ciężko 

znaleźć tak zaradnego człowie-

ka jakim jest Przemek. Zawsze 

wszędzie go pełno. Służy na 

mszach świętych jako mini-

strant robiąc to z wielkim 

zaangażowaniem.  Czasem 

zagra rolę teatralną w przed-

stawieniu jak zawodowy aktor 

i robi to z wielką przyjemno-

ścią. Lubi z ludźmi rozmawiać i 

obdarzać ich uśmiechem ob-

darzać. Bywa, że często rów-

nież się denerwuje i na pewno 

z tym się źle czuje. Jednak 

mimo trudności z jakimi się 

zmaga, z radością wszystkim 

pomaga. Przemek to niesamo-

wita osoba, którą najlepiej 

poznać osobiście.  Cieszy się 

uznaniem i ogromną życzliwo-

ścią wśród uczestników i tera-

peutów. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska  
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„Akademia Muzyczna- Podróż z polską piosenką”  

w ramach projektu  „Co słychać? Grajmy razem” 

niczka warsztatu powiedziała 

kilka słów o przedstawieniu. 

Nadmieniła, że muzyka uwraż-

liwia i jest pełna zadumy i 

emocji.  Muzykowanie z Aka-

demią to dowód na to, że 

możemy być szczęśliwi tam 

gdzie jest muzyka. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

Wtorek 21 września w na-

szym warsztacie był dla nas 

bardzo radosny. Nasz warsz-

tat stał się na chwilę salą kon-

certową za sprawą studentów 

Akademii Muzycznej z Pozna-

nia. Studenci pod opieką Pani 

Magdaleny Andrys. Przy 

brzmieniach muzyki poważnej 

w połączeniu z pięknym woka-
lem przeważała polska muzyka 

estradowa. Byłem mile zasko-

czony jak ładnie brzmi melodia 

rozrywkowa wykonana na 

instrumentach. Muzykowanie 

rozpoczęliśmy od „Małgośki” 

Maryli Rodowicz w chóralnym 

wykonaniu. Następny utwór 

to poważniejszy klimat, chwila 

zastanowienia nad życiem, bo 

jak mówi tytuł ważne są „Dni, 

których nie znamy” Marka 

Grechuty.  Próbowaliśmy 

jeszcze wspólnie śpiewać zna-

ne utwory Wojciecha Młynar-

skiego, Majki Jeżowskiej i wie-

le, wiele innych. W czasie 

występu poznaliśmy instru-

menty, każdy z nich został 

omówiony i pokazany. U każ-

dego studenta można było 

zobaczyć wielkie serce oddane 

muzyce. Skrzypaczka mówiła o 

sobie, że nie rozstaje się z 

instrumentem od 7 roku życia. 

Poznaliśmy takie instrumenty 

jak: kahon- instrument perku-

syjny pochodzący z Hiszpani, 

skrzypce, gitara akustyczna, 

flet poprzeczny, keyboard. 

Nauczyliśmy się rozpoznawać 

podstawowe 4 głosy a są nimi 

od najwyższych parti: sopran, 

alt, tenor, bas. Bardzo dzięku-

jemy Pani Magdalenie Andrys 

oraz  Studentom za to, że 

zaprezentowali nam różne 

ciekawe instrumenty, mogli-

śmy wspólnie cieszyć się mu-

zyką, zagrać razem na bum-
bum rurkach i za to, że wpro-

wadzili nas w wspaniały na-

strój radości. Każdy z arty-

stów otrzymał w podziękowa-

niu drewnianego Aniołka  
a Agata Kiejdrowska uczest-
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"Uwielbić sercem- XVI Przegląd Piosenki Religijnej  

- Anielskie Śpiewogranie 2021” 

ozdobione aniołki, anioły i 

kwiaty. 
- Artystom: Pani Urszuli Jan-

kowiak, Pani Wandzie Marzec 

i Panu Michałowi Marzec 
- Pani Małgorzacie Nowak z 

cukierni „Magdalenka” 

- Zdrowa Domowa Kuchnia 

- Drukarni Swarzędzkiej 
To wielkie wyróżnienie i do-

świadczenie, które umożliwia 

nam integrację z innymi oso-

bami oraz daje okazję do po-

kazania tego czym jest dla nas 

piękno muzyki. Wierzymy, że 

za rok będzie nas więcej i 

znów popłyną pieśni radości, 

by chwalić Pana i cieszyć się  

„Anielskim Śpiewograniem”.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Po rocznej przerwie spowo-

dowanej pandemią mogliśmy 

cieszyć się XVI Edycją 

„Anielskiego Śpiewogrania”, 

które odbyło się 25 września 

w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Swarzędzu. To właśnie tam 

spotkali się mali i duzi, by 

pieśnią wielbić Pana Boga. Dla 

nas był to czas spotkania z 
przyjaciółmi a także okazja do 

posłuchania wielu pięknych 

utworów z gatunku muzyki 

klasycznej czy współczesnej. 

Każda z piosenek, to dla nas 

chwila do radości lub refleksji 

w niej zawartej. Każdy śpiewa-

jący „Anioł” mały czy duży 

wykonywał utwór wkładając 

całe swoje serce. Można było 

usłyszeć wiele utalentowanych 

osób wykonujących dobrze 

przygotowane na ten dzień 

piosenki. Spotkanie sprawiło, 

że wzruszeniom nie było koń-

ca a śpiew i modlitwa, to naj-

piękniejsze dary dla  Boga, 

jakie tego dnia mogliśmy ofia-

rować. Choć tegoroczne 

„Anielskie  Spiewogranie” 

bardzo różniło się od po-

przednich, to i tak zachowało 

niezapomnianą  dla nas atmos-

ferę i radość. Tak bardzo tęsk-

niliśmy do tego dnia, w któ-

rym dane nam było na nowo 

odkryć, że Bóg jest wszędzie 

tam, gdzie go chwalą „Anioły”. 

Bardzo pięknie wyglądały lecą-

ce do nieba kolorowe balony 

w hołdzie świętemu Janowi 

Pawłowi II, które zakończyły 

nasze spotkanie. Będziemy 

wspominać ten dzień i z nie-

cierpliwością będziemy oczeki-

wać na kolejne, by znowu stać 

się „Śpiewającymi Aniołami”.  
Bardzo serdecznie dziękujemy 

za możliwość przeżycia tak 

radosnego i udanego przeglą-

du muzycznego: 

- Władzom Powiatu i Gminy 

- Pani Wandzie Konys 
- Dyrekcji Szkoły Podstawo-

wej nr 3 w Swarzędzu 
- Pani Urszuli Mrówka z pięk-

ne własnoręcznie upieczone i 
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„VI Festiwal filmów niecodziennych” 

lu nastąpiło ogłoszenie wyni-

ków.  Każdorazowo  
po prezentacji filmu były zada-

wane pytania odnośnie tego 

co nas zainspirowało do stwo-

rzenia takiego projektu.  Moż-

liwość wypowiedzenia się na 

temat filmu przed publiczno-

ścią był dla mnie trochę stre-

sujący. Powiedziałem wów-

czas, że sam nie stworzyłem 

tego filmu. Owszem miałem 

duży udział jako aktor pierw-

szoplanowy ale to nie tylko 

moja praca i zasługa ale Pana 

Mariusza Wieliczko i wszyst-

kich kolegów i koleżanek z 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Swarzędzu. Przykładowo 

we fragmencie naszego filmu 

pojawił się wiele razy wątek 

„Za co tak naprawdę siedzę”. 

Bardzo poruszyłem się odpo-

wiadając na to pytanie, że do 

dnia dzisiejszego sam zastana-

wiam się za co tak naprawdę 

siedzę. Film pod tytułem 

„Monolog stereo” zdobył na 

tym festiwalu trzecie miejsce. 

Bardzo cieszę się, że nasz film 

został tak wysoko oceniony.  

Jury stwierdziło, że w tym 

filmie pokazuje jak dużo dy-

stansu mam do siebie, że z 

taką niepełnosprawnością jak 

moja można normalnie funk-

cjonować w społeczeństwie, 

że to jest piękne. Wzruszył 

mnie sam moment ogłoszenia 

tego, że zdobyliśmy trzecie 

miejsce. Muszę powiedzieć, że 

dostałem otwarcie taką pro-

pozycję, żeby za rok wrócić z 

równie ciekawym projektem. 

Chciałbym przede wszystkim 
podziękować Panu Mariuszowi 

Wieliczko, dzięki któremu 

zrobiliśmy ten film i za to, że 

mogłem wziąć udział w czymś 

zupełnie dla mnie nowym.  
To był mój tak naprawdę de-

biut filmowy i za który bardzo 

dziękuję. Podziękowania nale-

żą się również całemu Warsz-

tatowi Terapii Zajęciowej w 

Swarzędzu za wsparcie.  Tutaj 

nie mam żadnych wątpliwości 

co do tego, ponieważ  gdzie-

kolwiek mogę się pokazać 

zawsze mnie wspiera i pomaga 

w tym, żebym mógł dążyć do 

samorealizacji. Szczególne 

podziękowania należą się mo-

jej Mamie, która zawsze w 

ważnych chwilach i momen-

tach w moim życiu jest ze mną 

i zawsze mnie wspiera, poma-

ga i towarzyszymy. 

 

Autor: Piotr Śliwiński 

1 października miałem zaszczyt 

uczestniczyć w „VI Edycji Fe-

stiwalu filmów niecodzien-

nych”, który odbył się w Cen-

trum Kultury Zamek w Pozna-

niu. W konkursie głównym 

brało udział 7 filmów a festiwal 

filmowy był transmitowany na 

żywo. W tym roku zastosowa-

no reżim sanitarny a na sali 
finałowej mogło przebywać do 

50 osób. W składzie jury za-

siadały cztery osoby: Prze-

wodniczący- Jury, reżyser 

filmowy- Jacek Filipiak, Wice-

dyrektor Szkoły Specjalnej nr 

103 w Poznaniu- Aneta Kuś-

mirek, znany operator obrazu- 

Mariusz Pintera oraz teatrolog

- Joanna Nowak. Jury- to oso-

by związane z różnymi dziedzi-

nami sztuki filmowej, które 

wypowiadały się bardzo po-

chlebnie na każdy z prezento-

wanych filmów.  Bardzo miło 

było słyszeć interesujące i 

ciekawe opinie oceniane przez 

osoby, które pracują w świe-

cie filmowym na co dzień. 

Atmosfera była bardzo kame-

ralna a w każdej części gali 

prezentowały się osoby zwią-

zane z muzyką, poezją i fil-

mem. Festiwal trwał od 10:00  
do 16:00 a pod koniec festiwa-
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 „Dzień Papieski- Wspomnienie Św. Jana Pawła II” 

Cała Polska 10 października 

obchodzi 21 Dzień Papieski a 

6 dni  później przypada 43 

rocznica wyboru Papieża Pola-

ka na stolicę Piotrową. Nasz 

warsztat od wielu lat w tym 

dniu oddaje hołd  św. Janowi 

Pawłowi II, któremu przygoto-

waliśmy specjalnie z tej okazji 

program artystyczny. Przed-
stawiliśmy drogę Papieża od 

małego „Lolka” do Watykanu. 

Przypomnieliśmy znamienne 

słowa wypowiedziane w War-

szawie „Niech zstąpi Duch 

Twój i odnowi oblicze ziemi 

Tej ziemi” czy  też „Czas ucie-

ka wieczność czeka”. Słuchali-

śmy wierszy,  wspomnień i 

muzyki. Wspominaliśmy jak 

Ojciec Święty jeszcze jako 

Karol Wojtyła mówi, że „po 

maturze chodziliśmy na kre-

mówki” Tego dnia zajadamy 

się pysznymi „kremówkami”, 

za którymi Ojciec Święty tak 

przepadał. Cieszymy się, że 

spogląda na nas z góry i czuwa 

nad nami, wspiera nas niepeł-

nosprawnych w naszych  po-

czynaniach.  

 

Autor: Michał Ogoniak 
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”Jak rozmawiać z psem” 

Po pandemicznej przerwie 

wybraliśmy się do Kina Kine-

polis w Poznaniu na bardzo 

ciekawy film zatytułowany “Jak 

rozmawiać z psem”. Film ten 

opowiada historię rodziny, 

która miała bardzo zdolnego 

syna i wspaniałego psa. Rodzi-

na ta bardzo się kochała, lecz 

nie mówiła wszystkiego swoje-

mu synowi. Doprowadziło  
to do wielu zabawnych sytua-

cji. Przez to okazało się, że 

pies jest nie tylko najlepszym 

przyjacielem człowieka ale też 

pomaga rozwikłać nie jeden 

problem rodzinny. Ciekawa 

muzyka oraz efekty specjalne 

dopełniły całości. Film ten nie 

tylko nas wzruszył ale też 

rozśmieszył dając przy tym 

wiele do myślenia. Bardzo 

cieszymy się, że mogliśmy 

wybrać się na ten właśnie film. 

Polecamy Kinepolis, bo jest 

dostosowane dla osób niepeł-

nosprawnych, są w nim windy 

a przy stopniach specjalne 

wypukłości i czerwone wyrazi-

ste listwy pomagające przy 

poruszaniu się osobom niewi-

domym i słabowidzącym. Każ-

dy z nas otrzymał do wyboru 

nachosy, pop-corn, sok lub 

napój gazowany.  To był wspa-

niały i bardzo przyjemny dzień. 

Pragnęlibyśmy częściej wybie-
rać się do kina by zachwycać 

się nowościami filmowymi. 

Niezwykłe jest zobaczyć film  
na dużym ekranie a dźwięk 

przestrzenny robi niesamowi-

te wrażenie. Bardzo dziękuje-

my za to przeżycie i zachęca-

my innych do obejrzenia tego 

filmu. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 
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“Dzień Terapeuty Zajęciowego” 

W kalendarzu dzień wypada, co życzenia Kadrze z WTZ-tu się składa. 

 

W czas jesieni i nostalgii terapeuta podnosi nas na duchu 

On zadania nam też daje, człowiek lepszym tu się staje. 

Choć do pracy nie chodzimy wiele rzeczy potrafimy. 

 

Więc pamiętaj mój kolego, Terapeuta jest od tego. 

Gdy powiesz nie potrafię czy nie mogę on pokaże właściwą drogę. 

 

Podziękować nam  wypada za to serce, które Terapeuta wkłada 

To co widzę, to co czuje w tym wierszu opisuje. 

 

Autor: Michał Ogoniak 
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 “Szkolenie komputerowe”  

Z końcem września 2021 r.  

uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej biorą udział   
w szkoleniu komputerowym 

finansowanym z Unii Europej-

skiej. Zajęcia ruszyły  
z opóźnieniem przez pande-

mię. Pan Robert Banaś spotka 

się z nami 30 razy i otworzy 

przed nami świat komputerów 

za co bardzo dziękujemy. 30 

wrzesień, to pierwszy dzień 

szkoleń, gdzie poznajemy się 

nawzajem. W tym dniu zostaje 

przedstawiony zakres kursu i 

program  najbliższych miesię-

cy. Czeka nas praca z arku-

szem kalkulacyjnym, założe-

niem emaila, praca na doku-

mentach w chmurze i innych 

ciekawych programach.  Do-

wiedzieliśmy się, z czego  skła-

da się komputer oraz jak usta-

wić myszkę komputerową aby 

łatwiej wykonywać zadania. 
Na kolejnych zajęciach pisząc 

w edytorze tekstu poznawali-

śmy polskie i specjalne znaki a 

opanowanie klawiatury nie 

było takie straszne. Przepisy-

waliśmy fragment “Małego 

Księcia” ucząc się jak popraw-

nie to zrobić. Często na zaję-

ciach byliśmy podzieleni na 

grupy ćwicząc pisanie za po-

mocą gier edukacyjnych. Nau-

czyliśmy się jak założyć i po-

sługiwać się kontem poczto-

wym na gmailu, jak korzystać z 

“chmury”- dysku na gmailu. 

Kontynuujemy utrwalanie 

ćwiczeń z myszką oraz pisania 

a  obsługa poczty emailowej z 

każdym dniem wydaje się 

łatwiejsza. Komputery dosto-

sowane są również dla niewi-

domych. Zdobyte umiejętno-

ści bardzo przydadzą się nam 

w coraz bardziej cyfrowym 

świecie, w którym bez obsługi 

komputera trudniej się żyje. 

  

Autor: Michał Ogoniak 
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„Ekspresowy Mikołaj i słodkie dary jesieni” 

- Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Poznaniu 
- Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu 

- Wanda Konys 

- Armin Niewiadomski 

- Firma BLUM 
- Dyrekcja Szkoły Podstawo-

wej nr 3 w Swarzędzu- przyję-

ła nas gościnnie w mury szko-

ły. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

Pomimo pandemii, w sobotę 

23 października mieliśmy przy-

jemność uczestniczyć w je-

siennym „Ekspresowym Miko-

łaju”. Organizatorem uroczy-

stości było nasze Stowarzysze-

nie. Otwarcia balu dokonała  

Przewodnicząca naszego Sto-

warzyszenia Pani Basia Ku-

charska, która swoją wrażli-
wością na potrzeby osób nie-

pełnosprawnych, zaraża in-

nych. Dzięki determinacji i 

waleczności swoim ciepłym 

słowem zaprosiła do udziału w 

uroczystości gości oraz spon-

sorów, bez których nasze 

wydarzenie, nie mogłoby się 

odbyć.  W tym miejscu w 

imieniu moich Kolegów i Ko-

leżanek oraz Terapeutów, 

chciałabym szczególnie podzię-

kować zaprzyjaźnionej z nami 

Firmie „Blum” za zakup Defi-

brylatora - jest to urządzenie 

ratujące ludzkie życie.   Po 

oficjalnej części naszego balu, 

nadszedł czas na występy arty-

styczne. Na początku, moja 

przyjaciółka Mirka Penczyńska  

przeczytała wiersz swojego 

autorstwa o jesieni. W dalszej 

części uroczystości swoją 

obecnością zaszczyciły nas 

artystki: Pani Halinka Benedyk, 

która swoim występem zachę-

ciła nas do zabawy oraz Pani 

Sylwianna Hańczyc, która 

wykonała dla nas utwory zna-

nych piosenkarzy o tematyce 

jesiennej.  Przepiękny śpiew  

wprowadził nas w nastrój 

refleksji nad kruchością nasze-

go życia. Cieszymy się bardzo, 

że w tak trudnym czasie pan-

demii nasi przyjaciele i sponso-

rzy znaleźli czas, by zorganizo-

wać dla nas tak wspaniały bal i 

obdarować nas upominkami. 

Kochani darczyńcy i sponsorzy 
naszej uroczystości! Dziękuje-

my wam, za wasze wsparcie i 

dostrzeganie naszych potrzeb. 

Dzięki waszej hojności może-

my wspólnie cieszyć się ży-

ciem i rehabilitować się. Jeste-

ście wspaniali! 

Darczyńcami Imprezy byli: 

- Władze Gminy Swarzędz 
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„ Jesienna Szaruga” 

Jesienna szaruga, to dzień krótki a noc długa. 

Wiatr liście po świecie goni deszcz o szyby dzwoni. 

Jesienią sady barwami się mienią. 

Kluczami ptaki do ciepłych krajów odlatują brzydką zimę czują. 

Jesień grzyby przynosi zapach ognisk w powietrzu się unosi. 

Jesień babie lato rozwiesza nostalgię przyśpiesza. 

Jesień ma kolor złoty. 

Czas zabrać się do roboty zapasy na zimę szykować do piwnicy je chować. 

Jesień to taka pora że, nie ucieka się od telewizora. 

 

Autor Mirosława Penczyńska 

 Jesień kolorami i szelestem liści wita dzień. 

Słońce chmurami zachodzi wiatr i deszcz przychodzi. 

Ptaków gwar gdzieś znika. 

Jesień smutek przynosi. 

Rude kasztany z hukiem spadają lato żegnają  
 

Autor Mirosława Penczyńska 

„Jesień” 
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„Słoneczniki” 

Słoneczniki spoglądają w niebo złote, jak by chciały dotknąć słońca. 

Cieszą oczy tego co na niego spogląda. 

Jak pięknie każdy z nich wygląda. 

Brązowe nasionka pokazują łakomczucha nimi częstują. 

Nasze słoneczniki wiejskiego życia mierniki. 

  

Autor: Mirosława Penczyńska 

Zjawił się niespodzianie. 

Zabrał ze sobą wzrok i kolory Świata. 

Minoł już rok, 

powoli wraca mi wzrok. 

Trudny i niepewny jest każdy mój krok. 

Mrok nauczył mnie pokory i sprawił, że cieszę się z każdej małej rzeczy. 

I jest towarzyszem losu. 

  

Autor: Mirosława Penczyńska 

„Mrok” 
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“Warsztaty Teatralne”- teatr bez tajemnic oraz nasza sztuka 

nia o różnej tematyce. Sprawia 

nam to wiele radości, bo dzię-

ki temu uczymy się nowych 

rzeczy a także pokonujemy 

swoje ograniczenia i tremę 

przed sceną i kontaktem z 

widownią. Zajęcia rozwijają 

nas i uczą wielu cennych rze-

czy. Bardzo cieszymy się, że są 

bez nich byłoby smutno. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy 

Pani Ewie, że  sprawia nam 

tyle radości w każdy ponie-

działek. Na te spotkania wszy-

scy niecierpliwie czekaliśmy a 

teraz czekamy. Gdy ich nie 

było czuliśmy pustkę w sercu i 

zastanawialiśmy się,  kiedy 

zajęcia zostaną wznowione. 

Jednak  udało się i marzenia 

się spełniły. Bardzo chcieliby-

śmy aby były jak najdłużej, bo 

dzięki nim możemy sami two-

rzyć swoje przedstawienia i 

programy okolicznościowe a 

to bardzo nas cieszy. 
Wielkie podziękowania dla 

Firmy „BLUM” 

  

Autor: Mirosława Penczyńska 

.Po długiej przerwie spowodo-

wanej pandemią rozpoczęły 

się długo oczekiwane zajęcia 

teatralne.  Jest to dalszy ciąg 

zajęć, dzięki firmie “Blum”, 

która sfinansowała zajęcia. 

Tym razem zmieniła się osoba 

prowadząca, jest to Pani Ewa 

Szumska, znana aktorka z 

Kabaretu “Afera”. Odkrywa-
my na nowo swoje talenty 

aktorskie. Spontanicznie po-

wstał improwizowany film, 

mamy zamiar tworzyć małe 

etiudy filmowe i przedstawie-
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„Olimpiada Radości w EKOS-ie” 

Kucharską. Swoim ciepłym  
i wrażliwym głosem wyraziła 

wdzięczność Organizatorom 

naszego wydarzenia  
i zaprosiła nas do wspólnej 

zabawy. Następnie zabrała głos 

Pani Dyrektor Anna Biało-

brzeska, która podziękowała 

nam za udział w olimpiadzie i 

dokonała otwarcia uroczysto-

ści. Nad całością czuwała Pani 

Beata Szafrańska- nauczyciel 

WF-u w tej szkole. Po oficjal-

nym otwarciu nadszedł czas na 

sportowe zmagania. Bawiliśmy 

się wspaniale, wykonując kon-

kurencje sportowe i na końcu 

naszych sportowych zmagań 

otrzymaliśmy medale. Całość, 

zakończył występ duetu naszej 

koleżanki Sandry i kolegi 

Wojtka, zaśpiewali piosenkę 

Krzysztofa Krawczyka i Edyty 

Bartosiewicz "Trudno tak". 

Cieszymy się bardzo i wyraża-
my swoją wdzięczność Dyrek-

cji zaprzyjaźnionej z nami 

Szkole oraz Uczniom i Nau-

czycielom  
za zorganizowanie tak piękne-

go dnia. Dobrze, że mimo 

panującej pandemii Olimpiada 

Radości mogła się odbyć. Ma-

my nadzieję, że za rok znowu 

spotkamy się w już normal-

nych warunkach.  
Przyjaźń jest w życiu każdego 

z nas największym darem.  

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

 W piątek, 5 listopada na za-

proszenie naszych kolegów i 

koleżanek z Ekos-u, uczestni-

czyliśmy w integracyjnej XIX 

Olimpiadzie Radości. Na po-

czątku olimpiady każdy z nas 

otrzymał osobistego Wolonta-

riusza. Byli to uczniowie klas 

3a, której wychowawcą jest 

Damian Pałka i  klasy 3b pod 

opieką Doroty Indrzejczak.  
Dzięki zaangażowaniu Pani 

Beaty Szafrańskiej i dyrektora 

Pani Anny Białobrzeskiej i 

życzliwości uczniów mogła 

odbyć się olimpiada. Podczas 

zmagań sportowych przy po-

mocy Wolontariusza, wykony-

waliśmy takie konkurencje 

sportowe jak: rzut piłeczką 

palantową do kosza, podbija-

nie balonów, przejście slalo-

mem z piłeczką jak w hokeju, 

kręgle, na stanowisku manual-

nym wykonywaliśmy branso-

letki z koralików. Nasze wy-

czyny uświetniły występy arty-

styczne. Wykonaliśmy wspól-

nie piosenkę Stanisława Sojki 

"Tolerancja" a nasza koleżanka 

Mirka Penczyńska przeczytała 

wiersz swojego autorstwa 

"Jesienna szaruga". Po wierszu 

zachęciłam wszystkich do 

ruchu interpretacją wiersza 

"Ruch to zdrowie". Spotkanie 

rozpoczęło się powitaniem 
wszystkich uczestników oraz 

organizatorów olimpiady 

przez przewodniczącą naszego 

Stowarzyszenia Panią Basię 
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“Poznajmy się lepiej- Sylwia Gulczyńska” 

z innymi przy pomocy tera-

peutów przygotowuje śniada-

nia oraz przekąski. Lubi dbać o 

nasze zdrowie, ostatnio poma-

gała przygotować bomby wita-

minowe w postaci  powideł z 

dyni i pomarańczy. Dowiedzie-

liśmy się, że połączenie tych 

dwóch smaków daje taki sam 

smak jak marakuja. Smak ten 
przyszedł do nas z Argentyny. 

Bohaterka tego cyklu wraz  
z Janem Lisem to nasze 

“papużki nierozłączki”. Dzięki 

nim codziennie mamy humor 

w warsztacie a optymizm Syl-

wii jest zaraźliwy. Moja przy-

jaźń z nią ciągle trwa  
i pogłębia się za co Jej z całego 

serca dziękuje.  

 

Autor: Agnieszka Szydłowska 

Sylwię znam kilkanaście lat i 

cieszę się, że jest bohaterką 

tego odcinka. Jest dla mnie 

bardzo miła i sympatyczna za 

co ją szanuję i przez to 

utwierdza się naszą przyjaźń.   

Znam jej codzienne przyzwy-

czajenia. Wiem, że lubi plotko-

wać, dowcipkować a przy 

okazji przy tym popijać kawę. 
Lubi słuchać muzyki disco polo 

a gdy jest w Warsztacie, to 

wędruje po pracowniach a my 

żartobliwie nazywamy ją 

“Sekretarką”. Od pewnego 

czasu chodzi na kurs kompu-

terowy, gdzie szkoli swoje 

umiejętności informatyczne. 

Należy wspomnieć, że bardzo 

lubi pracownię krawiecką. Lubi 

chwycić za igłę i podjąć się 

próby wyszycia, lecz nie zaw-

sze do końca. Często coś 

zaczyna i nie kończy. Sylwia  

jest na stałe w pracowni go-

spodarstwa domowego i wraz 

“Poznajmy się lepiej- Mirosław Błotny” 

nie potrafię odkryć. Mirek jest 

typem obserwatora i jest tro-

chę małomówny.  Gdy ma 

zadaną pracę przez Instrukto-

ra, to wykonuje ją w dużym 

skupieniu. Według mnie, tak 

jak wszyscy koledzy i koleżan-

ki, których poznałam w Sto-

warzyszeniu jest wspaniały. 

Od pewnego czasu pomaga 
tworzyć naszą gazetkę warsz-

tatową “Anielska Przystań” 

zastępując  Mateusza Makow-

skiego. W ramach odpoczynku 

od komputera wędruje do 

pracowni krawieckiej, gdzie 

rozmawia z kolegami i kole-

żankami. Sam Mirek mówi o 

sobie, że bardzo lubi rozma-

wiać i przebywać z przyjaciół-

mi w Warsztacie.  

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

 

 Z cyklu artykułów „Poznajmy 

się lepiej” mam przyjemność 

opisać osobę Mirka Błotnego. 

Trudno jest mnie, osobie nie-

widzącej opisać z wyglądu 

osobę, dlatego postaram się 

dokonać opisu mojego kolegi 

jak Go czuję. Mirek w moim 

odczuciu jest bardzo spokojny, 

inteligentny, lubi żartować i 
odznacza się wrażliwością na 

potrzeby innych ludzi. Intere-

suje się komputerami oraz lubi 

słuchać innej muzyki niż my 

słuchamy na co dzień. Jego 

ulubionym zespołem muzycz-

nym jest Rammstein, Kali-

ber44 a wykonawcą, PEJA. 

Pasjonuje się grami kompute-

rowymi a w szczególności 

wyścigami samochodowymi  
i strzelankami. Mimo swojego 

tajemniczego charakteru, ma 

w sobie dużo pięknych cech, 

których ja osobiście mimo 

naszej długoletniej znajomości 
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Warto zawitać do „kraju wschodzącego słońca” 

ukończeniu szkoły podstawo-

wej. Strój codzienny uczniów 

jest biało-granatowy a  w 

weekendy  obowiązuje  styl 

różnokolorowy. Czas kwitnie-

nia wiśni to „hanami” i przypa-

da on na marzec- kwiecień. 

Japońskie jedzenie znane na 

całym świecie, to warzywa 

sushi i zupa ramen, ryba fugu 
danie z trującej ryby specjalnie 

przygotowanej przez kucharza 

z certyfikatem. Waluta to 

„jeny”, 1000 jenów to polskie 

30 złotych. Japończycy mają  

najszybsze na świecie pociągi, 

gdzie spóźnienie w roku wy-

nosi do 30 sekund. Uwielbiają 

lody o smaku ośmiornicy a w 

firmach nikt nie wyjdzie wcze-

śniej od szefa. Czytają dużo 

komiksów, które nazywają się 

„Manga”. Na zakończenie 

spotkania każdy otrzymał fla-

minga wykonanego metodą  

origami. Bardzo dziękujemy 

Pani Korneli, która pozwoliła 

nam poznać zwyczaje, obycza-

je i kulturę Japonii. Życzmy 

dalszych sukcesów, by serce  

prowadziło w nieodkryte  

przez siebie zakątki świata i 

czekamy na kolejne spotkanie. 

 

Autor: Michał Ogoniak 
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Warsztat wyruszył w podróż 

za sprawą Pani Kornelii Cho-

ryńskiej, która pracuje w Bi-

bliotece Pedagogicznej w Swa-

rzędzu.  W tym dniu przenie-

śliśmy się do Japonii, gdzie 

Pani Kornelia była kilkakrotnie 

i chciała nam opowiedzieć o 

tym przepięknym kraju. Pod-
czas prelekcji dowiedzieliśmy 

się, że społeczność mocno  

wierzy w szczęście i moc tali-

zmanów. Zobaczyliśmy lalecz-

ki „Kokeshi”, które mają war-

tość ozdobną. Kiedyś służyły  

do rozmasowywania ciała po 

kąpieli w gorących źródłach. 

W Japonii pije się herbatę w 

czarkach i moim zdaniem po 

spróbowaniu stwierdzam, iż 

zielona herbata jest specyficz-

na i można porównać ją do 

naszej bardzo mocnej herbaty.  

Bardzo popularne są tam pu-

dełka na posiłek nazywane 

„Bento Books” a taka cieka-

wostka chleb jedynie tostowy 

jest jedzony na słodko. Urlop 

14 dni tam trwa a tylko  5 z 

nich wykorzystują mieszkańcy 

tej wyspy, bo są pracoholika-

mi. Japonia jest trzy razy więk-

sza od nas pod względem 

ludności i rządzi w niej cesarz 

Naruhito. w górzystej krainie, 

gdzie rządzi cesarz Naruhito. 

Dzieci bardzo dużo się uczą i 

sprzątają po sobie, bo spędzają 

prawie cały dzień w szkole. W 

tym czasie oprócz nauki myją 

korytarze, wycierają kurze, 

myją naczynia po posiłkach. 

Japonia ma 127 milionów  

ludności, jest zatłoczonym 

krajem, symbolem władzy 

cesarskiej jest  kwiat chryzan-

temy- oznacza on szczęście. 

Ludzie żyjący w tym kraju 

bardzo długo żyją. Japonia  
w odróżnieniu od nas ma 3 

alfabety: hiragana (48 zna-

ków),katakana (48 znaków), 

kanji (1000 znaków). Trzeba 

tam znać 1096 znaków pod-

stawowych z trzech alfabetów, 

by czytać gazetę. Tą umiejęt-

ność uczniowie osiągają po 
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Święta Bożego Narodzenia, to piękny czas. Każdy z nas oczekuje ich  
z  niecierpliwością. W tym czasie panuje w naszych sercach pokój i radość. 

Dzielimy się opłatkiem, życząc sobie tradycyjnie dużo zdrowia, szczęścia oraz 

wszelkiej pomyślności na każdy nadchodzący dzień roku. Chciałabym w swoim 

imieniu oraz  w imieniu moich kolegów i koleżanek, podziękować naszym Tera-

peutom i Darczyńcom za okazywane wsparcie i życzliwość.  Życzymy wspólnie 

Państwu wewnętrznego pokoju, by nowo narodzony Jezus, przyniósł radość  
i obdarzył Was Błogosławieństwem i miłością. Niech Jego bezgraniczna miłość 

pomaga w pokonywaniu codziennych trudów, przynosi radość i satysfakcję, nie 

tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia ale przez cały nadchodzący rok.  
Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego Wszystkim, którzy okazują nam 

swoje wsparcie i zrozumienie. Niech Was Bóg Błogosławi! 

 

Agata Kiejdrowska- uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Swarzędzu  



  

 

 
 


