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Poznajmy się lepiej- Agnieszka Kałka 

Interesują ją również koloro-

wanki. Cieszy się, gdy przyjeż-
dżają do nas goście. Wtedy 

prosi ich o autograf lub o 
wspólne zdjęcie. Interesuje się 

również muzyką. W swoich 
zbiorach ma dużo płyt i kaset. 

Lubi przeglądać zdjęcia w ga-
zetach. Szczególnie cieszy się, 

gdy w „Filantropie” jest zdję-

cie z jej wizerunkiem. W wol-
nych chwilach od pracy, układa 

puzzle. W naszym warsztacie  
jest bardzo lubiana i kochana 

przez wszystkich. 

  

Autor: Agata Kiejdrowska  

Przebywając w warsztacie 

Terapii Zajęciowej od 2001 
roku mam przyjemność od-

krywać i poznawać osobowo-
ści moich kolegów i koleża-

nek. Wszystkie one są piękne. 
Odznaczają się wrażliwością i 

życzliwością  wobec drugiego 
człowieka. W kolejnym arty-

kule z cyklu "Poznajmy się 
lepiej" mam przyjemność opi-

sać Osobę Agnieszki Kałki. W 
mojej ocenie Agnieszka jest 

bardzo wesoła. Chociaż tak 
jak każdy z nas ma lepsze i 

gorsze dni. Angażuje się bar-
dzo w pracowni gospodarstwa 

domowego. Lubi jeździć na 
rowerze, oglądać seriale "Na 

sygnale" i "Na dobre i na złe". 

Poznajmy się lepiej- Magdalena Długosz 

sztuki pełnej radosnych barw i 

minimalistycznej konstrukcji, 
które dominują w jej pracach, 

ona sama nazywa to grafiką. 
Układa koraliki w sposób 

przypadkowy na płytce two-
rząc mozaikę. Jak sama mówi 

lubi to robić, bo to ja uspoka-
ja. Uwielbia słuchać muzykę,  

mówi idę do komputerów 
“ostry rok”. Pamiętam mo-

ment gdy wraz z instruktorką 
przygotowywałem się do wy-

stępu w pierwszej edycji 
„Zaczarowanej Melodii”. Ma-

dzia przychodziła po mnie 
mówiąc Michał zaśpiewaj 

“Polskie Kwiaty”. O próby nie 
musiałem się martwić  a w 

wyrazie twarzy koleżanki wy-
raźnie rysował się  uśmiech 

gdy mogła posłuchać moich 

prób. Cieszyłem się, że mo-
głem sprawić Jej radość. Za-

skakuje mnie to, że Madzia 
potrafi ustalić i zapamiętać 

jeden dzień i godzinę na ćwi-
czenia wtedy chętnie wykonu-

je  je i dba o swoje zdrowie. 
W żartobliwy  sposób umie 

każdego rozweselić, gdy mamy 
słabszy dzień, przy niej nie ma 

mowy o smutku, zawsze wy-
najdzie moment do żartu, 

nawet   z szefową. Madzia po 
prostu  swój optymizm życia 

rozdaje innym a tym co robi w 
warsztacie cieszy się na co 

dzień. 

 

Autor: Michał Ogoniak 
 

W cyklu „Poznajmy się lepiej” 

pragnę przedstawić sylwetkę 
koleżanki, która ma nietypowe 

dla nas swoje określenia i aby 
ją zrozumieć trzeba choć 

przez chwilę z nią  przebywać. 
Bohaterka wchodząc do  jak 

sama mówi “mojego klubu” 
musi poprawić sobie ”kakijaż’’- 

makijaż. Magdaleny makijaż to 
ważna sprawa a potem zabiera 

się do pracy. Motki wełny 
będę zwijać,  trzeba  zrobić 

porządek u Pań w krawieckiej, 
bo są pomieszane kolory w 

„głębkach” wełny . Następną 
pasją Magdy są “bloki”- ryso-

wanie kolorowych kwadratów 
i nierównomiernych  czworo-

boków.  Zaczyna od kartki 
zeszytowej poprzez płótno, 

komputer. Obserwując jej 
prace można zauważyć niere-

gularność wielkości i  kształtu 
oraz kolorystyki, umieszczane 

obok siebie czworoboki przy-
pominają ulice miasta pełną 

bloków widzianych z lotu 
ptaka. Patrząc na rysunki  

Madzi dostrzegamy rodzaj 
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Poznajmy się lepiej Aga Furjan 

szenie i inne organizacje, do-

brze radzi sobie w bocci. Zaw-
sze chętnie przychodzi na 

każde zawody sportowe, bez 
których nie wyobraża sobie 

swojej aktywności. Nasza 
Agnieszka to śmieszka, chętnie 

żartuje i nic nie psuje, tylko 
wszędzie ciuszki modne sobie 

kupuje i nam je prezentuje. 
Bez Agi świat byłby smutny i 

szary, bo by wszystkim jej 

brakowało. W Warsztacie 
pracuje w stałej pracowni 

stolarskiej u Pana Hirka. Jest 
bardzo pracowita, lubi szlifo-

wać drewniane aniołki i psocić 
z chłopakami. Agnieszka pra-

cować lubi i zły humor zawsze 

gubi każdy ją za to tu lubi. 
 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Agnieszka bardzo lubi wyjeż-

dżać nad nasze morze wraz ze 
Stowarzyszeniem. Dużo czasu 

spędza w słonej wodzie i wyle-
gując się na gorącym piasku. 

Chętnie zwiedza inne ciekawe 
miejsca i opowiada nam o tym 

w warsztacie. Zbiera wszyst-
ko, co jest związane z końmi, 

bo to jej ulubione zwierzęta. 
Słucha Roberta Gawlińskiego z 

zespołu „Wilki” i uwielbia 
słuchać wszystkie płyt, szcze-

gólnie tych nowszych. Aga 
chętnie wszystkim pomaga 

dlatego jest lubiana i zawsze 
uśmiechnięta. Bardzo lubi  hot

-dogi i frytki. Bierze udział w 
dyscyplinach sportowych or-

ganizowanych przez stowarzy-

Poznajmy się lepiej- Karolina Krakowiak 

z makaronu.  Oprócz tego 

bywa w innych pracowniach, 
co sprawia jej radość robienie 

kulek z krepy lub darcie owa-
ty. Ładnie układa różnego 

rodzaju  klocki, które pomaga-
ją jej w lepszej rehabilitacji. 

Lubi również uczestniczyć w 
zajęciach muzycznych i rehabi-

litacji ruchowej. Ma działkę, na 
której lubi przebywać latem. 

Bardzo lubię Karolinkę i tak 

jak wszyscy w naszym Warsz-
tacie jest kochana. Czasem 

bywają trudniejsze dni i nie 
ukrywam, że są takie, w któ-

rych Karolina nie ma humoru, 
albo się źle czuje, Ogólnie 

wszyscy Ją bardzo lubimy i 

szanujemy. 
  

Autor: Agata Kiejdrowska 

Karolinka, jest osobą niepeł-

nosprawną intelektualnie, ma 
również porażenie rąk i nóg. 

Mimo swojej niepełnospraw-
ności, z chęcią przychodzi do 

Warsztatu i uczestniczy w 
zajęciach, które bardzo lubi. 

Jest niezwykle spokojna i ci-
cha. Obecnie przebywa na 

stałe w pracowni Stolarskiej. 
Jej instruktorem, jest Pan Hi-

rek, który dobiera pracę tak 
aby dawała wszystkim podo-

piecznym radość i satysfakcję. 
Naszej bohaterce bardzo po-

maga każda praca, gdyż wie, że 
w ten sposób usprawnia ręce. 

Posiada takie cechy jak: praco-
witość, pilność i wrażliwość. 

Odznacza się dużą cierpliwo-
ścią w wykonywaniu powie-

rzonej jej pracy. Oprócz zalet, 
potrafi być uparta i mieć swo-

je zdanie.  W pracowni stolar-
skiej, szlifuje i maluje elementy 

służące do wykonywania 
drewnianych figur. Ostatnio 

nawet wykonała piękny wazon 
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Poznajmy się lepiej- Ewa Szmyt 

dużo spacerować z rodzicami i 

w ten sposób dba o swoją 
sprawność. Ewa lubi przeby-

wać w warsztacie a w szcze-
gólności uwielbia przerwy na 

kawkę w doborowym towa-

rzystwie. 
 

Autor: Marlena Fiut 

 Ewa jest bardzo miłą koleżan-

ką i ma dużo przyjaciół w 
warsztacie. Jest sympatyczna, 

grzeczna i spokojna i nie wadzi 
nikomu. Jest w stanie nagle 

włączyć się do rozmowy i 
trafnie skomentować sytuację,  

która jest w  danej chwili. 
Często ma dobry humor. Lubi 

nawlekać koraliki i słucha mu-
zyki biesiadnej z mocną barwą 

śpiewając przy tym. Daję sło-
wo, że jest wtedy po prostu 

kabaretowo. W pracowni 
komputerowej Ewa lubi oglą-

dać kabaret „Tey” i jak widzi 
Laskowika ze Smoleniem na 

ekranie, to jest wesoło nie 
tylko w pracowni komputero-

wej ale i na korytarzu. Lubi 

Poznajmy się lepiej- Barbara Nowak- nasza rehabilitantka 

nam przezwyciężać nasze 

trudności. Moim zdaniem jest 
wspaniała i zawsze służy radą i 

pomocą. Lubi dobre ciuchy, 
kocha zwierzęta a szczególnie 

koty, ma dwa w domu. W 
czasie ćwiczeń specjalnie dla 

mnie opowiada różne ciekawe 
dowcipy oraz mówi mi często 

co ma na obiad. Bardzo lubi 
risotto, które sobie sama 

przygotowuje. Pani Basiu jest 
Pani bardzo kochana i pełna 

energii. Myślę, że znowu się 
spotkamy i będziemy razem 

ćwiczyć pomimo pandemii. 
Chciałabym tego z całego 

serca i myślę, że Pani również. 
Życzę Pani wytrwałości i takiej 

energii jak do tej pory w pracy 
z nami. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

 

 

Z cyklu artykułów „Poznajmy 

się lepiej” pragnę przedstawić 
osobowość Pani Basi Nowak- 

naszej rehabilitantki. Robię to 
z ogromną radością, ponieważ 

jestem Pani Basi bardzo 
wdzięczna. Nie mogłam się 

długo zdecydować na operację 
ale Pani Basia pomogła  mi 

przezwyciężyć strach przed 
tak trudną dla mnie decyzją. 

Gdy byłam już po operacji 
stawu skokowego w 2018 

roku, to Pani Basia przycho-
dziła osobiście do domu i 

uczyła mnie chodzić z balkoni-
kiem. Dzięki Jej pracy zosta-

łam postawiona na nogi i mo-
głam uczęszczać do warsztatu 

terapii zajęciowej. Bardzo 
lubię rehabilitację ruchową z 

Pani Basią, ponieważ jest we-
dług mnie stanowcza i wyma-

gająca. Chociaż Pani Basia 
uważa, że nie to jednak twier-

dzę, że dzięki swojej determi-
nacji i stanowczości pomaga 
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Zdalnie na wesoło 

Praca zdalna, uczy bawi 

Ślad w mej pamięci pozostawi. 
Mapę odczytuję i przez miasta podróżuję. 

Dużo tekstu a wśród niego przedmiot mi znany ale ukrywany. 

Dwie pomyłki popełniłem ale zadanie zrobiłem. 

Zapamiętaj mój kolego, że pomyłki są dla każdego. 

Pomyślisz dłuższą chwilę i odpowiesz 

Ja się nie mylę ! 
 

Autor: Michał Ogoniak 

Wiersz- uczucie na Świętego Walentego 

 

Dziś zadanie to pisanie, o uczuciu coś powstanie?  
Może w sercu jest ukryte to jedyne, znakomite,  

ono wie jak się czuję, tego dnia mocniej bije.  

 

Pokierować dzisiaj może, dać wskazówki nienajgorsze 

Czas przyjaźni i miłości, tego każdy tu zazdrości   

 
Bo to święto Walentego - nie zapomnij mój kolego,    

laureczka  lub uśmieszek,  jeden geścik dobro niesie 

 

Więc uczucia dobrze mieć,  

z przyjacielem iść po prostu i przekraczać linie mostu  

 
Lecz uczucie, którym was obdarzę, nie miłość, nie kochanie  

tylko przyjaźni pokazanie i nawzajem szanowanie. 

     

Autor: Michał Ogoniak 
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Jesteś Moją Walentynką 

jest krótkotrwała i fałszywa. 

Jednak, mimo wszystko jest 
piękna. Miłość, to wielki dar 

dany nam od Boga, którym 
powinniśmy się cieszyć każde-

go dnia i kochać bezgranicznie 

i ufać, że nigdy nas nie opuści. 
 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Walentynki to dzień pełen 

radości i miłości, którą nawza-

jem się obdarowujemy  
i składamy życzenia szczegól-

nie miłości. Obdarowujemy się 
upominkami w kształcie serca, 

który jest symbolem miłości. 
Dla mnie, jest to ogromna 

radość, otrzymywać podarun-
ki, ale lubię również nimi ob-

darowywać innych. Trzeba  
o tym pamiętać nie tylko od 

święta, ale również na co 
dzień. Miłość, to uczucie, któ-

re nam towarzyszy przez całe 
życie a być zakochanym, to 

dawać szczęście drugiemu 
człowiekowi. Miłość wypływa 

z serca i jest głęboka. Czasem 

Pracownia Gospodarstwa Domowego  

dzą ją wspaniale. Przed pande-

mią koronawirusa, mieliśmy 
przyjemność spożywać przy-

gotowywane przez nasze kole-
żanki i kolegów pyszne i kolo-

rowe kanapki, których nie 
byłoby, gdyby nie nasi wspa-

niali sponsorzy- zawsze na 
czas otrzymywaliśmy pyszne 

wędliny, warzywa i pieczywo. 
Oprócz kanapek, które swoim 

kolorowym wizerunkiem kusi-
ły nie tylko oczy, ale również 

nasze podniebienia,  można 
było spróbować pysznych 

sałatek,  surówek oraz zup 
przygotowywanych przez 

nasze panie terapeutki. Braku-
je nam tych wspólnych chwil 

spędzonych przy przygotowa-

nych przez nas posiłkach. Do-
brze, że chociaż teraz możemy 

razem spotkać się  i cieszyć 
wspólnymi chwilami. W pra-

cowni gospodarstwa domo-
wego pieczemy również pysz-

ne ciasta oraz pączki, które 

mogliśmy spożywać dzisiaj  
z okazji „tłustego czwartku”. 

Jesteśmy dumni z tego, że nasi 
terapeuci, okazują nam życzli-

wość i zrozumienie nie tylko 
w pracowni gospodarstwa 

domowego ale w każdej innej 
pracowni.   

  

Autor: Agata Kiejdrowska 

 

Pracownia gospodarstwa do-

mowego jak każda pracownia 
w naszym warsztacie ma za 

zadanie przygotować nas do 
życia w społeczeństwie, byśmy 

mimo swojej niepełnospraw-
ności mogli być potrzebni i 

czuli radość oraz satysfakcję z 
wykonywanej pracy. Stowa-

rzyszenie jest naszym drugim 
domem i tu spędzamy większą 

część swojego życia, odkrywa-
my swoje umiejętności, pracu-

jąc  również w tej „smacznej” 
pracowni. Uczymy się wszyst-

kiego od podstaw i wykonuje-
my daną czynność tak długo aż 

się uda. Pani Ania i Ewa, in-
struktorki  pracowni prowa-



Str. 7 2022 Rok, numer 22 

Umiemy więcej, egzamin końcowy 

naszych przyjaciół. Dodatko-

wo sprawdzaliśmy moc na-
szych haseł, które nie padną 

tak szybko łupem oszustów i 
będziemy spać bezpiecznie. 

Poznaliśmy również program 
„GIMP”, który służy do edycji 

zdjęć oraz internetową plat-
formę „Spotify” do słuchania 

muzyki i podcastów. Wiemy 
co to jest hiperłącze, jak pod-

pisać się elektronicznie przez 
emaila. Poznaliśmy Youtube i 

możliwości edycji oraz wrzu-
cania filmów do sieci. Wszyst-

ko czego się nauczyliśmy bę-
dzie poddane egzaminowi na  

zakończenie kursu. Nastąpi to 
28 lutego tego roku, dlatego 

słuchamy uważnie co Pan Ro-
bert mówi, żeby niczego nie 

pominąć. Najwyższy czas aby 
podsumować i sprawdzić na-

szą kursową wiedzę testem, 
którego wszyscy się obawia-

my. Każdy  przystępując do 

egzaminu samodzielnie przed 

monitorem był pełen obaw, co 
to będzie i  zadawaliśmy sobie 

wspólnie pytanie zdam czy 
nie?. O godzinie 11.00 zaczęli-

śmy test składający się z 26 
pytań z zakresu poznanej na 

kursie wiedzy. Myślę, że 120 
godzin kursu dało  efekt, bo 

test zdaliśmy wszyscy osiągając 
powyżej  60  procent na 100.  

Pozwolę sobie wspomnieć  
spokojne i życzliwe podejście 

Pana Roberta Banasia, który 
prowadząc szkolenie ICR 

nauczył nas wymagać od siebie 
więcej. Dziękujemy Panu Ro-

bertowi za życzliwe podejście 
i wierzymy, że Pana wysiłek 

włożony w pracę z nami przy-
niesie obfite owoce i zachęci 

nas do pogłębiania wiedzy na 
temat komputerów. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

W drugiej części szkolenia 

komputerowego, które trwa 
od października 2021 roku, 

nadal uczymy się poprawnego 
edytowania tekstu oraz pisania 

artykułów. Pracujemy w Exce-
lu robiąc zadania związane z 

obliczaniem sumy, różnicy czy 
też średniej. Dowiedzieliśmy 

się, jak pracować na innym 
sprzęcie nie pozostawiając tam 

po sobie śladu. Utrwalaliśmy 
nabytą wiedzę w edytorze 

tekstu poprzez poprawne 
przepisywanie tekstu.  W 

czasie szkolenia zawsze było 
coś ciekawego, czekała na nas 

jakaś praca twórcza. Bardzo 
podobała się nam praca z gra-

fiką- projektowanie plakatów 
oraz kartek okolicznościo-

wych. Wykorzystywaliśmy w 
tym celu internetowe narzę-

dzie do tworzenia projektów 
graficznych o nazwie „Canva”, 

wspomagając się grafikami z 
„Flaticon”. Do tego tematu 

wrócimy pewnie przed święta-
mi Wielkanocnymi wykorzy-

stując nabytą wiedzę tworząc 
kolorowe kartki graficzne dla 
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List do Ukrainy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 

i Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 

Leszka Grajka w Swarzędzu 
oraz kadra łączymy się w bólu 

z naszymi sąsiadami żyjącymi 
na Ukrainie. Nie możemy 

biernie się przyglądać na wy-
rządzaną krzywdę człowieko-

wi. Wspieramy ich materialnie 
i duchowo. Dzisiaj drugiego 

marca 2022 roku, postanowili-
śmy podjąć decyzję o rezygna-

cji ze spożywania słodyczy i 
przekazać je dla dzieci z Ukrai-

ny. Wspólnie podjęta decyzja 
była jednogłośna, gdyż jeste-

śmy z Wami! Jednocześnie 
okazją do wyrzeczenia z tej 

przyjemności jest dla nas roz-

poczynający się „Wielki Post”. 

Jest to dla nas okres pokuty 
oraz nawrócenia. Modlimy się 

wspólnie o zaprzestanie wojny 
i pokój, ponieważ patrząc na 

historię, to wojna do niczego 
dobrego nie prowadzi. Cho-

ciaż w ten sposób, my osoby 
niepełnosprawne, możemy w 

niewielkim stopniu wesprzeć 
naszych braci. Z całego serca 

wierzymy, że nam to się uda. 

Drodzy Nasi przyjaciele żyjący 
na Ukrainie! Wasz dramat, 

jest również naszym drama-
tem! 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Od sześciu dni, cały świat jest 

pogrążony w wielkiej żałobie i 
patrzy na poczynania prezy-

denta Rosji Władimira Putina, 
który zaatakował Ukrainę. 

Wojska rosyjskie napadają z 
bronią w ręku zabijając nie-

winnych ludzi, przez co widzi-
my morze wylanych łez i nie-

sprawiedliwość. Spotykamy się 
z wielkim bólem i ogromną 

rozpaczą ludzi, którzy dzięki 
nierozsądnej decyzji jednego 

człowieka tracą w obronie 
kraju swoich bliskich. Sytuacja 

zmusiła, że w pośpiechu ucie-
kają ze swojego kraju nie zwa-

żając na dobytek ale chroniąc 
to co najcenniejsze- życie. 

Dlatego my, uczestnicy  
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Świat muzyki i sztuki 

rytmiczną, gitarą, organami, 

harfą oraz kwartetem smycz-
kowym. Pani Inna Vorobets- 

ukraińska flecistka, solistka 
Kyiv Symphony Orchestra, 

absolwentka Lwowskiej Naro-
dowej Akademii Muzycznej 

oraz Jerozolimskiej Akademii 
Muzyki i Tańca. Koncert roz-

począł się przywitaniem gości i 
uczestników Warsztatu przez 

panią Basię Kucharską. My 
uczestnicy Wtz na dobry po-

czątek zaśpiewaliśmy naszą 
ulubioną piosenkę „Oto jest 

dzień" i powitaliśmy Panie po 
imieniu. Przystąpiliśmy do 

wysłuchania pięknych utwo-
rów na flet i fortepian. Każdy 

wykonany utwór został przez 
nas nagrodzony gromkimi 

brawami a utwory muzyczne 
były przepiękne. Mogliśmy 

usłyszeć duety barokowe na 
fletach, fletach piccolo i im-

prowizację jazzową na flecie 
altowym. Całość została ozdo-

biona obrazem, improwizacją 

fortepianową oraz wierszem. 

Okazało się, że Pani Lidia 
Sieczkowska, oprócz gry na 

flecie i na harfie, pasjonuje się 
również malarstwem. Posiada-

nie takiego talentu, jakim jest 
granie na instrumentach oraz 

śpiewanie, moim zdaniem jest 
wielkim darem od Boga. Nasu-

wa mi się tutaj cytat św. Jana 
Pawła II: „Człowiek jest wielki 

nie przez to, kim jest, lecz 
przez to czym dzieli się z inny-

mi”. W imieniu Kadry oraz 
uczestników Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej, pragnę bardzo 
serdecznie podziękować Pa-

niom za ubogacenie naszego 
dnia wspaniałymi muzycznymi 

przeżyciami. Chcielibyśmy, aby 
takich pięknych spotkań było 

jak najwięcej. Dziękujemy 
Paniom za piękny koncert! 

 

Autor: Agata Kiejdrowska       

Muzyka w naszym życiu odgry-

wa  bardzo ważną rolę. Dzięki 
niej możemy poznawać świat, 

dostrzegać piękno przyrody, 
cieszyć się każdą chwilą dnia. 

Rozróżniamy różne rodzaje 
muzyki: muzykę klasyczną, 

poważną i rozrywkową a każ-
dy z nas znajdzie w niej coś dla 

siebie. Nie należy zapominać, 
że muzyka ma niezwykłe wła-

ściwości terapeutyczne. Po-
zwala wyzwolić z siebie emo-

cje i dać ogromną dawkę adre-
naliny. W poniedziałek, 13 

marca na zaproszenie Prze-
wodniczącej naszego Stowa-

rzyszenia mieliśmy przyjem-
ność gościć w naszym Warsz-

tacie znakomite artystki. Były 
to Pani Lidia Sieczkowska- 

solistka, kameralistka i muzyk 
orkiestrowy, na stałe związana 

z Orkiestrą Filharmonii Po-
znańskiej, prowadzi zespoły 

kameralne, grając jako flecistka 
i pianistka muzykę klasyczną, 

popularną i jazzową z sekcją 
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Moje doświadczenia w pracowni plastycznej 

złączonych ze sobą do jednego 

kolorowego kwiatka  

z papieru. Inna umiejętność jak 
malowanie obrazków nauczyło 

mnie jak „fajnie” można bawić 
się w przenikanie kolorów 

tzw. melanż kolorystyczny. 
Wiem, że na pierwszych spo-

tkaniach nie osiągnę wszyst-
kiego ale myślę, że małymi 

kroczkami za jakiś czas poczu-
ję się jak prawdziwy artysta. 

W pracowni Pani Joli nauczy-
łem się, aby nie mówić nie 

potrafię, nie dla mnie  a wręcz 
przeciwnie. Jeżeli nie mogłem 

wykonać jakiegoś zadania ze 
względu na dokuczliwą spasty-
kę, to starałem się być lepszy 

w innej metodzie. W drugiej 
połowie miesiąca dostałem 

pędzel i zacząłem działać. Pod-
jęte przeze mnie wyzwanie 

jest bardzo dobrą rehabilitacją 
usprawniającą ręce. Z czasem 

udało mi się zapanować nad 
koordynacją tak aby znajdujący 

się w niej pędzel słuchał moich 

poleceń. Sam jestem zdumiony  
i mówię do siebie, że nie śnię i 

to się dzieje naprawdę, że po 

długiej przerwie wracam do 
malowania. Poddaję się wska-

zówkom osoby prowadzącej i 
sam widzę, że mogę za pomo-

cą kreski, kropki zamienić 
pusty blejtram w kwiaty. Ni-

gdy nie byłem pewny ukończe-
nia obrazu. Przy pierwszym 

projekcie po ukończeniu ma-
lunku dopiero ukazał się obraz 

„Barwy Ukrainy”. Drugi obraz 
„Wiosna” powstawał bardzo 

szybko a trzeci „Święta” spo-
wodował, że ręka podczas 

malowania stała się stabilniej-
sza a głowa lżejsza. Im więcej 

farby tym lepiej powtarzała 
Pani Jola i nie żałuj jej  jak 

wyjedziesz poza linie, to naj-
wyżej poprawisz. Pragnę spe-

cjalnie podziękować Pani Joli 
za wskazówki, nadzór nad   

powstawaniem malunków   
oraz podbudowaniu wiary w 

swoje możliwości. Od tej pory 
eliminuje słowo nie potrafię, 

nie umiem.  

 

Autor: Michał Ogoniak   

W tym tekście pragnę podzie-

lić się z czytelnikami moimi 
osiągnięciami w pracowni 

plastycznej. Praca z blejtra-
mem i pędzlem spowodowała 

u mnie duże zainteresowanie 
nowymi technikami malarski-

mi. Zawdzięczam to Pani Joli 
Mróz, która prowadzi tą 

wspaniałą pracownię. W tej 
pracowni jestem po raz pierw-

szy, gdyż pracownia powstała 
stosunkowo niedawno. Pra-

cownia wymaga od nas dużo 
pracy manualnej oraz odkry-

wania nowych rzeczy, cieka-
wych technik i zdolności. 

Pierwsze zadania polegały na  
poprawieniu motoryki małej  

w ręce poprzez skupienie się 
na poprawnym wykonaniu 

polecenia  instruktora. Wiele 
rzeczy można nauczyć się 

pytając albo przez obserwację 
kogoś innego, tak było w mo-

im przypadku i udało się wiele 
nauczyć. Przez ostatni miesiąc 

uczyłem się składać origami, 
cieszę się bardzo, że potrafię 

zrobić sześć kwadracików 
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Moje Święta Wielkanocne 

Gdy nadchodzą święta Wiel-

kanocne moje serce jest roz-
radowane, bo Zmartwych-

wstał Jezus, mój Pan i Bóg. W 
moim domu, gdy żyła moja 

babcia Halinka przyjeżdżała do 
nas w święta i razem siadali-

śmy do suto zastawionego 
stołu. Tata, jako głowa rodziny 

dzielił się z nami święconym 
jajkiem życząc nam zdrowych, 

spokojnych świąt. Pierwszym 
punktem naszego uroczystego 

śniadania zawsze jest jedzenie 
święconego jajka oraz chleba, 

który jest symbolem Ciała 
Chrystusa. Smarujemy ten 

chleb masłem podanym przez 
moją mamę w kształcie baran-

ka, który jest symbolem krwi 
Chrystusa. Zajadamy białą 

kiełbasę, sałatkę jarzynową, 
szynkę i żurek. Po uroczystym 

śniadaniu, nadchodzi czas na 
„bogatego zajączka”, który 

przynosi nam prezenty. 
Oprócz mnóstwa słodyczy 

dostaję dużo innych ciekawych 
rzeczy tj. perfumy, biżuterię. 

Drugi dzień świąt spędzam w 

gronie rodzinnym dużo roz-
mawiając i ciesząc się święta-

mi, nie oblewamy się jak naka-
zuje tradycja „lanego ponie-

działku” a jeśli już to z rozsąd-
kiem perfumami. Święta Wiel-

kanocne są pełne radości i 
widać to wychodząc na ulicę, 

gdzie słyszę jak ludzie śpiewają 
radosne Alleluja. Wszyscy 

uśmiechają się do mnie, czę-
stują słodyczami- coś piękne-

go. Na koniec mojego artyku-
łu, życzę wszystkim zdrowych, 

Błogosławionych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. 

Niech Zmartwychwstały 
Chrystus obdarzy wszystkich 

Miłosierdziem a jego Matka 
Maryja otula płaszczem macie-

rzyńskiej opieki.  Łączmy się z 
naszymi braćmi za wschodnią 

granicą, którym pragniemy 
życzyć spokojnych, błogosła-

wionych świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego.  

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

Święta Wielkanocne są naj-

piękniejszymi świętami w kul-
turze chrześcijańskiej. Przygo-

towuje nas do nich czterdzie-
stodniowy post, który jest 

okresem rozważania męki i 
śmierci naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. W tym czasie zada-
ję sobie pytanie?  Czy rzeczy-

wiście w moim sercu przywo-
łuję na myśl te wydarzenia, 

które mają miejsce w okresie 
Wielkanocnego Postu. Jestem 

osobą wierzącą i dla mnie 
przeżywanie Męki Pańskiej, ma 

największy wymiar. Każde 
podjęte postanowienie wielko-

postne nie jest do końca zrea-
lizowane. Potem bardzo tego 

żałuję, że nie mam silnej woli, 
bym mogła powiedzieć: udało 

się! i wytrwałam w swoim 
postanowieniu!. Myślę sobie: 

chciałabym, by ten czas się 
cofnął, bym mogła więcej nad 

sobą pracować. Dużo jest 
takich sytuacji w moim życiu, 

których potem żałuję, ale co 
mam zrobić, już taka jestem. 
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Dobre rady "Brajlaka" 

biście lub przez internet w 

firmach ze sprzętem dla osób 
niewidomych. Na opakowania 

od płyt stosuje brajlowski 
papier i taśmę klejącą, z czego 

robię sobie opis, co zawiera 
dana płyta CD. Podobnie czy-

nię z płytami umieszczonymi w 
etui, dzięki czemu wiem co 

mam pod ręką. "Pendrajwy" 
można odróżniać po kształcie, 

wielkości, materiale- najlepiej 
by były różnych firm. Można 

też na nich umieścić niewielkie 
naklejki dzięki czemu będzie 

wiadomo jak je wkładać do 
sprzętu. Kosmetyki kupuję z 

różnych firm, bo różnią się 
opakowaniami. Staram się by 

nie było wśród nich tych szkla-
nych, bo one są dla nas osób z 

słabym wzrokiem bardzo nie-
bezpieczne. Upadając mogą 

narobić nam wiele niepotrzeb-

nych problemów a dzięki pla-

stikom i metalowym opakowa-
niom tego unikniemy. Czasem 

lepiej jest kupić coś co łatwiej 
jest zdobyć w markecie tak jak 

mówiący aparat do ciśnienia, 
który posiadam i służy mi już 

trzeci rok. Odzież nabywam w 
różnych miejscach, bo rozpo-

znaję przez dotyk i najlepiej 
jeśli zawiera dodatki typu 

koraliki czy hafty. Przyznam, 
że wtedy łatwiej jest daną 

rzecz znaleźć nawet w szafie. 
Staram się być osobą radosną 

a korzystając z pomocy innych 
zawsze dziękuję, bo dobro 

powraca. 
 

Autor: Mirosława Penczyńska 

D r o d z y  c z y t e l n i c y 

"Filantropa", napisałam krótki 
poradnik, żeby pokazać, jak 

żyją osoby ze słabym wzro-
kiem. Postaram się pisać cy-

klicznie takie porady, które są 
bardzo potrzebne i ułatwiają 

życie osobom niepełnospraw-
nym. Jestem stałą czytelniczką 

czasopisma, w którym rów-
nież biorę czynny udział pisząc 

różne artykuły. Nie widzę ale 
słucham dzięki syntezatorowi 

mowy oraz piszę dzięki braj-
lowskim naklejką. Bardzo się 

cieszę, że mogę opisać takim 
osobom jak ja mój świat i 

pokazać jak radzić sobie na co 
dzień pomimo niepełnospraw-

ności. Mam naklejone na kla-
wiaturze brajlowskie litery, 

dzięki którym łatwiej jest 
ogarnąć pisanie. Takie specjal-

ne naklejki można nabyć oso-
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Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Kobylnicy. Po występach lo-

kalnych wraz z wolontariusza-
mi wzięliśmy udział w konku-

rencjach sportowych, na któ-
rych sprawdzaliśmy swoją 

sprawność. Były rzuty do ko-
sza, wbijanie gwoździ, mini 

hokej, slalom z rakietką i piłką, 
zgadnij jaka rzecz itp. Ten 

dzień był pełen radości i słoń-
ca a otrzymane medale, dyplo-

my jak i prezenty sprawiły nam 
wiele radości. Bardzo się cie-

szymy, że  po tak długim cza-
sie mogliśmy znowu być ra-

zem. Bardzo serdecznie dzię-

kujemy za tak wspaniale spę-
dzony czas „na sportowo”. 

Dla nas osób niepełnospraw-
nych był to wspaniały czas 

rehabilitacji i poznawania no-
wych osób. Bardzo dziękuje-

my, że mogliśmy być uczestni-
kami tak radosnego wydarze-

nia i czekamy na kolejne spor-

towe Igrzyska za rok.  
 

Autor: Mirosława Penczyńska 

13 maja po dwuletniej prze-

rwie mogliśmy zawitać do 

Szkoły Podstawowej nr 4  
w Swarzędzu, by spotkać się z 

dawno nie widzianymi przyja-
ciółmi. Spotkanie to sprawiło 

nam wiele radości i organizo-
wane jest w Swarzędzu z 25-

letnią tradycją. Po oficjalnym 
otwarciu przez zaproszonych 

gości i balonach  
do nieba  mogliśmy zobaczyć 

pokazy taneczne, w których 
wzięli udział także nasi koledzy 

i koleżanki z Warsztatu w 
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Nasze Mamy są kochane 

Przez całe życie się nami zajmuje 

i bezgraniczną miłością nas obdarowuje. 
Chcemy wam za wszystko podziękować 

i naszą miłością Was obdarować. 

Chociaż nam w życiu nie wszystko wychodzi, 

to z waszą matczyną opieką łatwiej smutki się przechodzi. 

Czujemy się bardzo kochani, 

bo zawsze jesteście z nami! 
Kochane Mamy! 

W dniu waszego święta, każdy o was pamięta. 

Niech Wam błogosławi i sprzyja najświętsza Panna Maryja. 

Życia radosnego, spełnionego i jeszcze raz wszystkiego najlepszego! 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 



  

 
 

 


