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"Spotkanie z kulturą"- Wyjazd do Teatru Polskiego” 

skiej społeczności. Zwiedzili-

śmy wszystkie możliwe zakątki 
Teatru a nawet poczuliśmy się 

jak aktorzy, bo weszliśmy na 
scenę. W oczekiwaniu na 

przedstawienie  zeszliśmy do 
kawiarenki teatralnej na ciasto. 

O godzinie 19:00, rozpoczęła 
się sztuka, która była przeka-

zana w języku współczesnym, 
bo opowiadała o życiu każde-

go z nas. Wysłuchaliśmy cieka-
wych dialogów, między matką 

a córką oraz między matką a 
synem i różnych ciekawych 

sytuacji z życia. Dużym zasko-
czeniem było dla mnie to, że 

Pani Ewa ma bardzo ciepły 
piękny głos, którego brzmienie 

roznosiło się po całym teatrze 
w czasie występu i śpiewu. Był 

to moment w którym przeszy-

ły mnie ciarki po plecach. Jako 

osoba niewidząca nie wszyst-
ko mogłam zobaczyć tak jak 

moi koledzy i koleżanki, to 
jednak uważam, że takie wy-

jazdy są bardzo potrzebne. 
Poprawiają naszą kondycję 

psychiczną i fizyczną i są praw-
dziwym oderwaniem od rze-

czywistości. Podziwiam też 
aktorów, za ich wspaniałą grę 

a także za trud ich ciężkiej 

pracy włożonej w tę sztukę.  
Dziękujemy Starostwu Powia-

towemu w Poznaniu za sfinan-
sowanie naszych warsztatów 

teatralnych z zawodową ak-
torką oraz wyjazdu do Teatru 

Polskiego w Poznaniu.  

 
Autor: Agata Kiejdrowska 

 

W  r a m a c h  p r o j e k t u 

„Warsztaty teatralno-filmowe 
dla osób z Niepełnosprawno-

ściami” 20 maja b.r. wyjechali-
śmy do Teatru Polskiego w 

Poznaniu, w którym pracuje 
Pani Ewa Szumska. Pani Ewa- 

aktorka, która prowadzi w 
naszym warsztacie warsztaty 

teatralne. Pani Ewa grała w 
sztuce „Kordian i Cham”, 

którą obejrzeliśmy. 

Do teatru dojechaliśmy auto-
busem, aby przed przedsta-

wieniem zwiedzić Teatr. 
Oprowadzał nas po nim reży-

ser Pan Andrzej Błażejewicz, 
który zapoznał nas z jego hi-
storią. Dowiedzieliśmy się, że 

powstał w XIX wieku i odgry-
wa po dzisiejszy dzień bardzo 

ważną rolę w życiu poznań-

„Chwile z naturą na grillu” 

ciekawsza była papuga, która  

powtarzała po nas „halo” i 
„dzień dobry” . Można było 

jeszcze zobaczyć konia, osła, 
pawia, kury, strusie, świnki 

morskie. Wyrażamy pełny 
podziw za pomysłowy aranż 

ścieżki spacerowej. Ponadto 
wypiliśmy kawę, zjedliśmy 

pyszny placek drożdżowy, 
rozmawialiśmy, graliśmy w 

piłkę. Dziękujemy  za mile 

spędzony czas  w atmosferze 
przyjaźni. Obcując z naturą 

możemy docenić piękno  przy-
rody a ona pozwala na chwilę 

uciec nam od codzienności. 
Osobiście nie zapomnę tego 

dnia na długo. 

   

Autor: Michał Ogoniak 

 14 września w środowe 

przedpołudnie wybraliśmy się 
na grilla do Ogrodu przy Eu-

roHotelu. W ogrodzie mogli-
śmy zobaczyć poranne  pro-

mienie słońca przy rozgrzewa-
jącym się grillu z widokiem na 

mini zoo. Przyroda i zwierzęta  
cieszyły nasze oczy. Pan Zbi-

gniew wraz z żoną zadbali o 
upiększenie terenu przed Eu-

rohotelem, gdzie pojawiają się 
ciekawe gatunki zwierząt. 

Dodatkowo można było zoba-
czyć przy fontannie wystawę 

sprzętu użytkowego z daw-
nych czasów.  Przy kiełbaskach 

z sałatkami oraz innymi prze-
kąskami podziwialiśmy przyro-

dę. Można było usłyszeć od-
głosy zwierząt z daleka, które 

poprawiały nam nastrój. Naj-
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Szczególny Dzień! 

dlarka, Zastępców Grzegorza 

Taterkę i Tomasza Zwoliń-
skiego, Radny powiatu po-

znańskiego Pan Armin Niewia-
domski i Radny Swarzędza Pan 

Szymon Kurpisz. Usłyszeliśmy 
od nich RADOSNĄ i długie 

lata wyczekiwaną Wiadomość- 
będzie budowany nowoczesny 

ośrodek dla naszych podo-
piecznych! DZIĘKUJEMY z 

całego serca i po stokroć!, 
Naszemu Rządowi za troskę o 

godne życie osób niepełno-
sprawnych. Dziękujemy Panu 

Burmistrzowi Marianowi Szku-

dlarkowi i Władzom naszego 

miasta za zrozumienie potrzeb 

dzieci i osób  
z niepełnosprawnościami i ich 

REALIZACJĘ! Panu Posłowi 
Bartłomiejowi Wróblewskie-

mu, Arminowi Niewiadom-
skiemu za starania i pomoc  

w otrzymaniu dofinansowania 

na Wymarzony Ośrodek. 

  
W imieniu własnym Zarządu 

Stowarzyszenia, Pracowników, 
Rodziców, Podopiecznych 

Stowarzyszenia.  

Barbara Kucharska 

30 maja 2022r. Zapamiętamy 

ten DZIEŃ na zawsze, był to 
szczególny dzień w historii 

naszego Stowarzyszenia. W 
tym dniu zostały ogłoszone 

wyniki w ramach II edycji Rzą-
dowego Funduszu „Polski 

Ład”. Na projekt budowlany 
„Integracyjny Ośrodek Reha-

bilitacji i Terapii” nasza Gmina 
otrzymała 12,5 miliona zło-

tych. Odwiedzili nas znamieni-
ci Goście w osobach Posłów 

Pana Bartłomieja Wróblew-
skiego i Pani Jadwigi Emilewicz, 

Burmistrza Pana Mariana Szku-

„Poznajmy się lepiej- Piotr Śliwiński” 

zwykły film „Monolog stereo”, 

który częściowo był oparty na 
faktach o jego życiu. Film zajął 

III miejsce na "Festiwalu Fil-
mów Niecodziennych" oraz 

zosta ł  wyróżniony  na 
"Europejskim Festiwalu Filmo-

wym- Ty i Ja" w Koszalinie. 
Piotr pasjonuje się także sa-

mochodami. Bardzo chętnie 
bierze udział we wszystkich 

uroczystościach organizowa-
nych przez Stowarzyszenie jak: 

"Dzień Matki", "Zaczarowana 
melodia", "Anielskie Śpiewo-

granie", „Igrzyska Sprawnych 
Inaczej”. Często wspomina 

"Dni Swarzędza", bo wówczas 
ma okazje zrobić zdjęcie z 

ulubioną gwiazdą czy zdobyć 
autograf. Piotrku, to bardzo 

piękne, że masz tak wiele pasji, 
które pomagają Ci pokonywać 

życiowe trudności i nastawiają 
cię pozytywnie do życia. Bądź 

dzielny, jak do tej pory i nie 
zmieniaj się. 

 

Autor:  Agnieszka Szydłowska 

Z cyklu artykułów "Poznajmy 

się lepiej" mam przyjemność 
opisać naszego kolegę Piotra 

Śliwińskiego. Piotr jest bardzo 
dobrym kolegą. Odznacza się 

bardzo dużym poczuciem 
humoru, bo uwielbia żartować 

na temat swojej osoby i nie 
tylko. Interesuje się muzyką i 

od siedmiu lat uczestniczy w 
Ogólnopolskich Konfronta-

cjach Muzycznych Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej 

w Dobrzycy. Interesuje się 
zbieraniem różnego rodzaju 

breloczków, których posiada 
prawie pół tysiąca. Lubi oglą-

dać w telewizji teleturnieje i 
programy rozrywkowe o te-

matyce muzycznej takie jak: 
"Jaka to melodia", "Twoja 

twarz brzmi znajomo", "Mam 
talent" oraz "Koło fortuny". 

Często słucha i ogląda kabare-
ty, które inspirują Piotra do 

tworzenia etiud i tekstów na 
konkursy filmowe, w których 

pomaga mu Terapeuta Mariusz 
Wieliczko. Ostatnio wspólnie 

z instruktorem nakręcił nie-
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"Wspominamy Martynę" 

emocję. Z tego co pamiętam, 

lubiła też rysować ale i tak 
większość czasu pochłaniały Jej 

przepisy kulinarne, które no-
towała w swoim zeszycie. 

Przychodziła często do pra-
cowni krawieckiej i przytulała 

Panią Zosię mówiąc "Pani 
Zofio co słychać". Martynka 

była bardzo sympatyczną kole-
żanką i z pewnością Jej stan 

zdrowia nie pozwalał na więk-
szy kontakt z nami. Cieszymy 

się bardzo, że była wśród nas i 
darzyła nas dobrym humorem. 

Latem cieszyła się z wyjazdów 
z rodzicami w góry. Teraz 

widzi je już z bliska, bo jest już 
w Niebie. Ten artykuł z cyklu 

"Poznajmy się lepiej" był zapla-
nowany za życia. Zdjęcia były 

przygotowane do artykułu i 
nikt, by nie pomyślał, że są to 

ostatnie zdjęcia Martynki w 
warsztacie. W tym czasie 

Martynka z „Okazji Dnia Mat-
ki” przygotowywała serca dla 

Mamy i Babci, o której bardzo 
dużo opowiadała i niezmiennie 

kochała. Oba serca nadal cze-
kają w warsztacie aż nadejdzie 
odpowiednia chwila. Żegnaj 

kochana Martynko! Cieszymy 

się bardzo, że byłaś wśród nas. 

Mamy nadzieję, że kiedyś tam 
w obliczu Pana Boga razem się 

spotkamy.  

Twoja koleżanka na zawsze 
Agata Kiejdrowska 

Z cyklu artykułów poznajmy 

się lepiej", opisujemy sylwetki 
naszych kolegów i koleżanek. 

Tym razem mam zaszczyt 
opisać charakterystykę naszej 

koleżanki, Martyny Stawickiej. 
Opisuję jej sylwetkę z żalem, 

ponieważ odeszła od nas 19 
maja 2022 roku mając 32 lata. 

Była bardzo schorowana i 
ostatnio rzadziej uczestniczyła 

w zajęciach w Warsztacie. 
Osobiście poznałam Martynkę 

podczas wakacji organizowa-
nych przez Stowarzyszenie w 

Zakopanem 2001 roku, gdy 
była jeszcze dzieckiem. Pamię-

tam, że była bardzo ruchliwa i 
lubiła tańczyć. Pamiętam 

strach jej mamy o nią, by się 
jej nic nie stało w czasie tańca, 

ponieważ miała chore serce i 
wiele chorób współistnieją-

cych. W czasie pobytu w 
Warsztacie lubiła sobie wybie-

rać pracownie ale najlepiej 
czuła się w pracowni gospo-

darstwa domowego. Gdy mia-
ła dobry dzień, robiła nawet 

kawy innym uczestnikom z 
wielką radością i zaangażowa-
niem. Z jej twarzy, głosu moż-

na było wyczytać prawdziwe 

“Życie” 

Wiatr kołysze liśćmi drzew, 

słychać ptaków piękny śpiew. 
Kiedy ludzie dobrze się na 

świecie czują, to za wszystko 
Tobie Panie podziękują. 

 

Szukając pasji walczę o siebie,   

ale co ważne wokoło mam 
Ciebie. Motywujesz mnie by 
żyć i dalej mądrze przez życie 

iść. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

Rzecz ulotna i jedyna, 

tylko jedno przecież masz 
i w pokera o nie grasz. 

Przyjaciele i rodzina, 

czas weselej z nimi mija, 

więc nie szarżuj  

a korzystaj z życia chwil. 

 
Podziękować życiu chcę, 

nauczyło tego mnie, 

bym docenił to co mam   

i garściami z niego brał. 

Ta samotność przykra sprawa. 

Czasem burza, czasem deszcz, 
to na świecie milej jest. 
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"Dzień Matki nad Jeziorem Swarzędzkim" 

Swarzędzu. Tego dnia podzię-

kowaliśmy wszystkim zapro-
szonym gościom prezentując 

krótki program artystyczny.  
Recytowaliśmy wiersze, śpie-

waliśmy piosenki, do których 
przygotowaliśmy się kilka 

tygodni aby podziękować na-
szym mamom za ich trud i 

troskę. Na spotkaniu pojawił 
się również Pan Burmistrz 

naszego miasta Marian Szku-
dlarek, który przyłączył się do 

życzeń. Dzień upłynął w rado-
snej atmosferze przy kawie i 

cieście a także miłych rozmo-

wach. Bardzo cieszymy się, że 

ta wspaniała impreza mogła się 
odbyć w tym pogodnym i 

słonecznym dniu. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizo-
wania tej ważnej dla nas uro-

czystości. Naszym mamom, 
opiekunom jeszcze raz życzy-

my dużo zdrowia, radości i 
uśmiechu na każdy nowy 

dzień. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Jest na świecie takie jedno 

święto, o którym nawet małe 
dziecko pamięta. To właśnie 

dzień Matki obchodzony 26 
maja. Z tej okazji pragnęliśmy 

podziękować naszym mamom 
i innym bliskim, którzy na co 

dzień opiekują się nami. Dla 
nas bliscy są najważniejszymi 

osobami w życiu. Mama to 
ktoś najwspanialszy na świecie, 

bo dała życie i wychowała.  
Jest zawsze przy nas, gdy po-

trzebujemy wsparcia i pomo-
cy. Spotkanie odbyło się w 

namiocie widowiskowym w 

“W cieniu liści orzecha” 

odpoczynku. Po posiłku przy-

szedł czas na śpiewanie zna-
nych utworów biesiadnych 

oraz wakacyjnych.  Następnie 
poszliśmy zobaczyć Sulimę 

jednego z dwóch koni, które 
przed przykrym losem urato-

wała siostra Jasia, miłośniczka 
zwierząt. Sulima ma prawie 26 

lat a 5 lat nie skacze już przez 
przeszkody w zawodach. Dru-

gi koń to Hel, którego historii 
nie poznaliśmy, ponieważ pod-

czas naszej wizyty leżał w 
słomie i odpoczywał od upału. 

Grill okazał się imieninowym 
spotkaniem, gdyż jubilat tego 

dnia świętował 24 urodziny. 
Jasiowi oraz rodzicom dzięku-

jemy  za życzliwość  i wspania-
łą atmosferę i życzymy dużo 

zdrowia.  

 

 
 Autor: Michał Ogoniak 

23 czerwca zostaliśmy zapro-

szeni do pięknego ogrodu 
Państwa Lisów. W ten sło-

neczny czwartkowy i ciepły 
dzień obchodziliśmy również 

imieniny Jasia Lis. Był to dzień 
inny niż w warsztacie a czas 

spędzony w ogrodzie okazał 
się czymś wyjątkowym i ma-

gicznym. W cieniu liści drzew 
przy cieście, kawie i kiełbasce 

z grilla rozmawialiśmy o pla-
nach wakacyjnych i nie tylko. 

Poznaliśmy historię ogrodu, 
która wymaga dużo pielęgnacji 

i pracy własnej. Dużym zasko-
czeniem okazała się  zarośnię-

ta podkowa w drzewie, którą 
zrobiła kilka lat temu siostra 

Jana, Zuzia. W sadzie jest 
bardzo dużo drzew owoco-

wych tj. jabłonie, czereśnie, 
śliwy, grusze i brzoskwinie. 

Drzewa i cisza tworzą to uro-
cze miejsce ostoją relaksu i 
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Radość zmagań  na “XX POWIATOWYCH IGRZYSKACH DLA DZIECI I OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” 

nie się bawiły ale też rywalizo-

wały ze sobą, bo przecież nie 
ma igrzysk bez ducha rywaliza-

cji. Odważnie mierzyliśmy się 
z całą listą konkurencji, a naj-

ciekawszą okazało się strzela-
nie do tarczy na stanowisku 

p rz y go to wa nym pr z e z 
“Bractwo Kurkowe” ze Swa-

rzędza. Były też ćwiczenia 
manualne, kręgle i wędkar-

stwo (co prawda nie w praw-
dziwym jeziorze, ale na symu-

lowanej powierzchni pozwala-
jącej niemal do perfekcji opa-

nować tę umiejętność. Zwy-
ciężyli wszyscy – każda druży-

na otrzymała medal, dyplom i 
upominki. Olimpiadę zakoń-

czyło spotkanie integracyjne 

przy stole w namiocie nad 

Jeziorem Swarzędzkim. Za-
wodnicy ze Swarzędza, Otu-

sza, Konarzewa, Puszczykowa, 
Drzązgowa, Kórnika, Pobie-

dzisk i Murowanej Gośliny 
podziękowali nam  za emocje i 

przeżycia sportowe. To był 
piękny dzień, moim zdaniem 

jubileuszowe zmagania były 
świetną okazją do spotkania z 

przyjaciółmi, z niektórymi po 
dłuższej przerwie. Każdy z nas 

pokonał swoje słabości jakie 

posiada i z radością ćwiczył.  
Dziękujemy Wszystkim, któ-

rzy przyczynili się do organiza-
cji olimpiady sportowej.   

 

Autor: Michał Ogoniak 

Sobotni poranek obudził w 

nas osobach niepełnospraw-
nych myśl, że ten dzień będzie 

przeżyty na sportowo za spra-
wą XX IGRZYSK. Patronat 

honorowy nad inicjatywą obję-
li: Starosta Poznański Jan 

Grabkowski oraz Burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek. 

Każde zawody rozpoczynają 
się od ceremonii otwarcia: 

zapaleniu znicza, przysięgi i 
przemarszu drużyn, przywita-

nia wszystkich zawodników.  
Przy “Marszu Radeckiego” 

czuję się jak prawdziwy spor-
towiec. Orkiestra dęta ze 

Swarzędza dopingowała nas 
muzycznie a przybyli goście 

kibicowali nam okrzykami i 
gromkimi brawami. Na  boisku 

nikt nie czuł się samotny, gdyż 
każdy uczestnik mógł liczyć na 

pomoc wolontariusza podczas 
udziału w konkurencjach. 20 

dyscyplin i 20 lat zmagań 
sprawdziło nasze umiejętności 

oraz cierpliwość. Osoby z 
niepełnosprawnościami świet-

„Wyjazd do Parku Dzieje” 

czesne. Ciekawą atrakcją tego 

widowiska były efekty świetlne 
i dźwiękowe. Taka scenogra-

fia, rekwizyty, stroje, lasery i 
pokazy pirotechniczne wpro-

wadziły nas w świat pięknych i 
ciekawych wrażeń. Jakbyśmy 

byli uczestnikami tych burzli-
wych wydarzeń, które miały 

miejsce w czasie naszych dzie-
jów. To wspaniałe, że mogli-

śmy być świadkami tak niesa-
mowitych przeżyć, doznać i 

pięknych wzruszeń. Te chwile 

pozostaną w naszej pamięci na 

długo. Zachęcam wszystkich 
do wzięcia udziału w tak pięk-

nym widowisku, bo naprawdę 
warto. Jestem osobą niewido-

mą mającą tylko poczucie 
światła i na przedstawieniu 

historycznym, widziałam te 
światła, które zrobiły na mnie  

niesamowite wrażenie.  

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

         

W piątek 24 czerwca, byliśmy 

świadkami pięknego historycz-
nego widowiska, którego tytuł 

brzmiał "Orzeł i Krzyż". 
Przedstawienie odbyło się 

wśród zielonych pól w Muro-
wanej Goślinie. Aktorzy ze 

Stowarzyszenia "Dzieje"  
przedstawili sztukę w bardzo 

ciekawy sposób dla ucha i oka. 
W czasie widowiska w "Parku 

Dzieje", pogłębiliśmy swoją 
wiedzę z historii Polski od 

chrztu Polski, po czasy współ-
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”Wyjazd do kina” 

ści zmysłu wzroku, czego ja 

nie posiadam.   Z rozmów po 
seansie wynikało, że film in-

nym bardzo się podobał. Mo-
im zdaniem ścieżka muzyczna 

wykorzystana w filmie była 
cudowna. Myślę jednak, że 

takie wyjazdy, są bardzo waż-
ne, ponieważ możemy się 

wspólnie spotkać, nawiązać 
nowe przyjaźnie, oderwać od 

codziennych obowiązków. W 
czasie seansu, zjedliśmy pop-

corn i wypiliśmy sok oraz 
kawę. Dziękujemy Przewodni-

czącej Stowarzyszenia, Pani 
Basi Kucharskiej oraz Tera-

peutom, za zorganizowanie 
nam tak przyjemnego dnia, w 

którym doznaliśmy bardzo 

ciekawych przeżyć. 

 
Autor: Agata Kiejdrowska 

W Środę 19 października był 

ciepły słoneczny dzień, w któ-
rym wyruszyliśmy autokarem 

do kina Kinepolis  w Poznaniu 
na film pt.  „Gdzie diabeł nie 

może, tam baby pośle”. Była 
to komedia, której akcja, roz-

grywała się w Poznaniu, latach 
80- i 90, XX wieku. Znani 

Polscy aktorzy w humory-
styczny sposób przedstawili 

sytuację,  jaka panowała w 
czasach  PRL-u. W filmie, kie-

rowano się prawdziwym egoi-
zmem, sprzedając na swoją 

korzyść finansową alkohol i 
inne przekręty w kraju lub za 

granicą.   Moim zdaniem, film 
był trochę niezrozumiały, po-

nieważ wymagał dużej bystro-

„Spotkanie z teatrem” 

naszych możliwości teatral-

nych była wystawiona sztuka 
dla przedszkolaków z „Misia 

Uszatka”, która sprawdziła 
nasze umiejętności. Pani Ewa 

była z nami od października 
ubiegłego roku. To profesjo-

nalna aktorka, która przekaza-
ła nam z uśmiechem tajemnice 

aktorskiego zawodu. Każdy z 
nas powtarzał sceny do znu-

dzenia i nasza warsztatowa 
przygoda teatralna sprawiła, że 

każdy sobie poradził i polubił 
teatr. Cała grupa teatralna 

bardzo dziękuje za  serce 
włożone w pracę z nami a 

każda chwila spędzona razem 
pozostanie na zawsze w na-

szych sercach. W ramach 
projektu „Warsztaty teatralno

-filmowe dla osób z Niepełno-
sprawnościami” bardzo dzię-

kujemy również Starostwu 
Powiatowemu w Poznaniu za 

sfinansowanie naszych warsz-
tatów teatralnych z zawodową 

aktorką. 

 

Autor: Michał Ogoniak 
 

Spotkanie z teatrem dla nas to 

odkrywanie swoich możliwo-
ści, pomimo ograniczeń. 

Warsztaty teatralne prowadzi-
ła Pani Ewa Szumska w naszym 

warsztacie od października 
2021 roku do lipca tego roku. 

Zajęcia pokazały nam jak mo-
żemy pracować głosem, ge-

stem, mimiką i improwizowa-
nymi własnymi pomysłami.  Na 

warsztatach teatralnych mogli-
śmy pokazać siebie a inspiracje 

czerpać nawet z wierszy Jana 
Brzechwy. Odgrywane sceny 

były dla nas nauką i teraz już 
na pewno wiemy jak przedsta-

wić znany utwór w inny cieka-
wy sposób. Dzięki Pani Ewie 

Szumskiej nauczyliśmy się 
podejścia do roli, tak aby widz 

oglądał je z zaciekawieniem. 
Dowiedzieliśmy się, że 50 

procent dobrego spektaklu 
stanowi scenografia, rekwizyty 

oraz  stroje. Do naszego 
przedstawienia zostały wyko-

rzystane stroje tj. kapelusze, 
które zdobione były z papieru 

przedstawiające żuka, srokę, 
węża czy jeża. Przykładem 
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"Wyjazd nad morze- Wiatr i Słońce w Darłówku”  

Charakterystyczną cechą Dar-

łówka jest zwodzony most, 
przez który przepływają statki. 

My również płynęliśmy stat-
kiem, który się nazywa "Król 

Eryk I". W czasie naszego 45-
minutowego rejsu mogliśmy 

poczuć jak statek się kołyszę, 
dzięki lekkiej bryzie. W po-

wiewie wiatru upajaliśmy się 
morskim powietrzem oraz 

promieniami słońca. Były oso-
by, które nie lubiły spacerów 

ale za to wygrzewały się na 
plaży i moczyły stopy w mo-

rzu. Woda była jeszcze zimna 
w tym okresie i nie zdążyła się 

nagrzać. Wejść do morza i 
poczuć przyjemny chłód wody, 

szum i powiew wiatru to wiel-
ka przyjemność. Każdego dnia 

budziły nas głosy mew a na 
morzu można było zobaczyć 

wspaniałe wyczyny odważnych 
ludzi na skuterach wodnych. 

Bardzo się cieszymy, że w tym 

roku powitaliśmy lato w innym 

miejscu i zobaczyliśmy też jak 
tam  obchodzi się najdłuższą 

noc w roku. Udało nam się 
również zobaczyć korowód 

przebierańców, podczas któ-
rego były wrzucane wianki do 

morza. Bardzo dziękujemy za 
to, że mogliśmy wspólnie spę-

dzić czas i jeszcze bardziej się 
zintegrować. Wszyscy będzie-

my bardzo mile wspominać 
ten wyjazd, choć czas szybko 

nam minął. Będziemy tęsknić 
cały rok za tym urokliwym 

miejscem. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za dofinansowanie 

wyjazdu Władzom Powiatu i 
Gminy. Mamy nadzieję, że za 

rok też będziemy mogli zago-
ścić w Darłówku i cieszyć  się 

pięknem nadmorskiego miasta.  
Serdecznie dziękujemy.                  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

Był piękny, ciepły czerwiec a 

pogoda zachęcała nas do wy-
poczynku nad morzem, w 

górach czy nad jeziorem. Nie-
którzy z nas mieli okazję wyje-

chać do Darłówka. Podczas 
wypoczynku mieliśmy okazję 

skorzystać z zabiegów rehabi-
litacyjnych, które z pewnością 

poprawiły naszą kondycję. W 
czasie długich spacerów po 

Darłówku, podziwialiśmy pięk-
ne widoki tego miasta. Na 

plaży mogliśmy rozkoszować 
się szumem morza, śpiewem 

mew i innych ptaków mor-
skich. W mieście było słychać 

wszędzie muzykę oraz zapachy 
wędzonej ryby, która przycią-

gała kuracjuszy. Mogliśmy 
skosztować świeżej  ryby, 

zjeść pyszne lody, gofry i przy 
tym wypić kawę. Wiele osób 

kupiło na straganie pamiątki z 
Darłówka, która będą przypo-

minać to urokliwe miejsce. 
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 "Zlot Talentów”  

odznaczają się ogromnym 

talentem, bo umieją pięknie 
śpiewać, tworzyć piękne tele-

dyski, malować, szyć,  hafto-
wać a także być wspaniałymi 

aktorami. To wszystko za-
wdzięczamy ciężkiej pracy 

rodziców oraz terapeutów, 
którzy z nami pracują i na co 

dzień dostrzegają w nas te 
zdolności. Ogromną radość 

sprawia im to, że mogą wyka-
zać się swoimi umiejętnościa-

mi nie zrażając się trudnościa-
mi z jakimi się spotykamy się 

w życiu. Cała uroczystość była 
bardzo przejmująca i interesu-

jąca. Po konkursowych zmaga-
niach, udaliśmy się na poczę-

stunek. Następnie mogliśmy 
potańczyć przy piosenkach 

zespołu "Niecierpliwi". Uro-
czystość zakończyła się roz-

strzygnięciem prac konkurso-
wych ocenionych przez Jury. Z 

wielką radością przyjęliśmy 
wiadomość, o dwóch pierw-

szych miejscach w konkursie 
plastycznym i filmowym. Praca 

plastyczna pt. "Fantazyjne 

motyle" wykonane były przez 
Piotra Śliwińskiego i Michała 

Ogoniaka w pracowni cera-
micznej, pod kierunkiem tera-

peuty Pana Mariusza. W kon-
kursie "Teledysk" nasz klip 

"Koty" zdobył pierwsze miej-
sce, dziękujemy Pani Irinie za 

ścieżkę dźwiękową a Panu 
Mariuszowi za połączenie tego 

wszystkiego w jedno. Każda 
praca wymaga dużo wysiłku 

szczególnie od nas osób nie-
pełnosprawnych. Z wielką 

wdzięcznością kierujemy sło-
wa uznania i wsparcia dla Ro-

dziców i Terapeutów za 
ogromny wkład pracy włożo-

nej w nasze życie, by było 
łatwiejsze, by przynosiło nam 

dużo satysfakcji. Cieszymy się 
ogromnie, że możemy uczest-

niczyć w tak pięknych uroczy-
stościach, które są dla nas 

również wspaniałą rehabilita-
cją. 

Autor: Agata Kiejdrowska 

W czwartek, 15 września 

uczestniczyliśmy w X jubileu-
szowym „Zlocie Talentów”, 

który odbył się w Mosinie. 
Wydarzenie odbyło się pod 

patronatem Starosty P. Jana 
Grabkowskiego, który był 

pomysłodawcą „Zlotu Talen-
tu”. Wspomniał o tym Wice-

starosta powiatu, zabierając 
głos w jego imieniu. Głos za-

brał również Burmistrz Mosi-
ny, który jest już od dziesięciu 

lat gospodarzem tego wspa-
niałego wydarzenia i inni za-

proszeni znani goście.  Uro-
czystość rozpoczęła się powi-

taniem przez prowadzącego 
przybyłych na zlot gości oraz 

nas, uczestników tego wspa-
niałego wydarzenia. Po oficjal-

nej części uroczystości, nad-
szedł czas na występy teatral-

ne i wokalne. Obejrzeliśmy 
wystawę prac plastycznych i 

fotograficznych. Wysłuchali-
śmy wystąpień wokalnych i 

teatralnych. Trzeba przyznać, 
że osoby niepełnosprawne 
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„Nasz wojownik- artykuł ku pamięci Mateusza Makowskiego” 

rych miał pokaźną kolekcję na 

komputerze i playstation. Mało 
kto wiedział o tym ale Mate-

usz, to nasz wojak, bo od 
„Fundacji mam marzenie” 

otrzymał na urodziny wystrza-
łowy prezent.  Komandosi 

odwiedzili Mateusza i weszli 
do mieszkania na linach przez 

okno aby złożyć życzenia uro-
dzinowe. Od tamtej pory 

pasjonat wojska, co było widać 
również w sposobie ubierania 

się w moro. W przemierzaniu 
szlaku życiowego wielokrotnie 

pokonywał górskie szczyty i z 
dumą prezentował fotografie z 

wojaży.  Nasz Przyjaciel  
uwielbiał również pobyty nad 

polskim morzem i morską 
bryzę. Bardzo kochał rodzi-

ców, którzy darzyli Mateusza 
ogromną miłością. W Warsz-

tacie na stałe przypisany był do 
pracowni komputerowej, 

gdzie pomagał redagować 
gazetkę „Anielską Przystań”. 

Często wyszukiwał grafikę z 
żartami, z których nie jeden 

śmiał się do łez. Często pró-
bował wymigać się od pracy 

pisząc, że „on nie umie i niech 

ktoś inny robi”. Nie zapomnę 
nigdy dwóch rytualnych punk-

tów dnia kolegi, czyli kawy 
codziennie o tej samej porze  

oraz przygotowaniu żartu dla 
Pani Kierownik. Pozwolę so-

bie wyjawić, że Mateusz dał mi 
motywację do ćwiczeń oraz  

energię do podjęcia prób jazdy 
na wózku. Myślałem wówczas- 

on potrafi? a ja nie? Mateusz 
to przyjaciel, którego wsparcie 

w chwili zwątpienia bardzo mi 
pomagało. Mamy kilka prac  

malarskich Mateusza. Nie 
chciał tworzyć ale kiedy prze-

zwyciężył niechęć, to pięknie 
malował. Miał psa, który zwał 

się Maksiu i często nam poka-
zywał jego zdjęcia. Mój Przyja-

cielu Twoje Życie minęło 
zdecydowanie za szybko. 

Twoja dobroć pozostanie w 
naszych sercach a emanująca 

od Ciebie życzliwość pozosta-
nie w każdym z nas. 

 

Autor: Michał Ogoniak 

 

„Powolnie poznawaj przyjaźń; 

ale kiedy ją poznasz, kontynuuj 

stanowcze i stale”. – Sokrates 
Ten cytat idealnie pasuje do 

jednego z przyjaciół w naszym 
warsztacie. “Nasz wojownik”, 

bo tak Mateusza nazwałem  
pozwolił mi brać moc swej 

przyjaźni do dnia 30 czerwca 
bieżącego roku. Moc przyjaźni 

znika a Mateusz patrzy na nas 
z góry i każe nam się nie smu-

cić. Nie ma Go już wśród nas 
ale pozostał w naszej pamięci. 

Znałem Mateusza długie lata 
ze Stowarzyszenia a dopiero 

w naszym Warsztacie za-
iskrzyła między nami przyjaźń. 
Ta iskra wspólnego pomagania 

sobie nawzajem nauczyła mnie 
czegoś czego nie potrafię opi-

sać tak jak bym tego chciał. 
Porozumiewaliśmy się przez 

gesty oraz pisanie na chacie. 
Było to dla mnie coś nowego 

ale z czasem bardzo szybko do 
tego przywykłem. Mateusz 

miał wiele zainteresowań ale 
najbardziej pasjonował się 

militariami- wojskiem oraz 
grami komputerowymi, któ-
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„Przedjesienne wojażowanie w Pustkowie” 

napawać się cennym zdrowym 

jodem. W drugim dniu nasze-
go pobytu wybraliśmy się do 

Trzęsacza, by zobaczyć ruiny 
dawnego kościoła. Niedaleko 

można zobaczyć również mu-
zeum, w którym znajdują się 

skarby wydobyte z morza. W 
Trzęsaczu jest piękny taras 

widokowy skierowany na 
morze, gdzie słychać było  

mewy  a na horyzoncie można 

było ujrzeć płynące statki.  
Ostatniego dnia naszego poby-

tu  zawitaliśmy do Pobierowa,  
gdzie zwiedziliśmy oceanarium 

i motylarnię. Dzięki tej nie 
zapomnianej wizycie zobaczyli-
śmy jakie piękne ryby kryją 

morskie głębiny z całego świa-
ta. Okazuje się, że ryby są 

wielobarwne i mają przeróżne 
kształty i zwyczaje. Podziwiali-

śmy je z zapartym tchem a 
największe wrażenie zrobił na 

nas rekin, o którym tak wiele 
słyszeliśmy.  Obejrzeliśmy 

przepiękną kolekcję motyli z 

całego świata. Różniły się one 

nie tylko ubarwieniem ale też 
wielkością. Motyle są bardzo 

potrzebne w przyrodzie, bo 
ubarwiają swym pięknem 

świat. Bardzo dziękujemy, że 
mogliśmy tak ciekawie  spę-

dzić te kilka dni w Pobierowie. 
Sprawiły one nam wiele rado-

ści i uśmiechu na twarzach. 
Cieszę się, że w tym wyjeździe 

mogliśmy się bardziej zinte-
grować i wzmocnić swoje 

przyjaźnie. Ten wyjazd będzie-
my jeszcze długo wspominać. 

Będziemy  niecierpliwie  cze-
kać na kolejną taką okazję, aby 

powrócić do Pustkowa, gdzie 
można  poczuć wiatr we wło-

sach, usłyszeć szum fal, śpiew 
mew, ujrzeć jak słońce barwi 

wodę na różne kolory. Każdy 
wyjazd dla nas to nie tylko 

cenna rehabilitacja  ale też 
ciekawe przeżycia. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska.  

Powoli kończy się lato a my 

bardzo lubimy wyjazdy szcze-

gólnie nad morze. 
Na początku września wybrali-

śmy się do Pustkowa. W dniu 
naszego przyjazdu dość moc-

no wiało a na morzu było 
widać i słychać spienione fale, 

w których odbijało się słońce. 
Pustkowo to niewielka nad-

morska miejscowość, do któ-
rej wybraliśmy się na wyciecz-

kę po raz drugi. To właśnie w 
tej miejscowości znajduje się 

kopia krzyża z Giewontu, spod 
którego co roku wyrusza 

piesza pielgrzymka Szczeciń-
ska. Pielgrzymi udają się na 
Jasną Górę pokonując bardzo 

długą trasę. Obok znajduje się 
piękna figura Matki Boskiej 

trzymająca pozostawione 
przez ludzi różańce. Bardzo 

nam się podoba ta urokliwa 
miejscowość, która nie zapo-

mina o osobach niepełno-
sprawnych. Można dojść bez-

piecznie do samego morza i 
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“Anielskie Śpiewogranie - śpiewające anioły” 

Śpiewograniu wzięli udział: 

Warsztat Terapii Zajęciowej z 
Konarzewa, Warsztat Terapii 

Zajęciowej z Otusza, Gośliń-
skie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Warsztat 

Terapii Zajęciowej z Lubonia, 
był występ solowy Anastazji 

Troitskiej, Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Ognik” z Pozna-

nia, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej z Drzązgowa, Warsztat 

Terapii Zajęciowej z Tarnowa 
Podgórnego, Środowiskowy 

D o m  S a m o p o m o c y 
„SOKOŁY”, Warsztat Terapii 

Zajęciowej z Boduszewa, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w 

Swarzędzu, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski im. Leszka Grajka oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej 

ze Swarzędza. Wszyscy artyści 
starali się wlać w serca pu-

bliczności płynącą całymi stru-
mieniami Bożą radość, miłość, 

szczerość wyrażoną przez 
muzykę i modlitwę. Każdy 

występujący śpiewał jak umiał 
najlepiej. Wszystkie trudności 
z jakimi  się zmagamy znikły 

tego dnia. Po wszystkich wy-
stępach poznaliśmy werdykt 

jury. Na koniec wszystkie 
wyśpiewane radości, prośby i 

podziękowania wysłaliśmy w 

balonach do nieba do umiło-

wanego Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Następnie utworzyli-

śmy przyjacielski krąg i wspól-
nie zaśpiewaliśmy utwór “Jaka 

siła”. Trzeba powiedzieć, że 
każde takie spotkanie dodaje 

nam możliwość zaprezentowa-
nia zdolności wokalnych. Ma-

my nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się również w 

tak licznym gronie. Pragnę 
podziękować wszystkim zaan-

gażowanym w organizację i 

przebieg imprezy. 
 - Księdzu Arcybiskupowi za 

objęcie patronatu nad Przeglą-
dem 

- Władzom Samorządowym 

Gminy i Powiatu 
- Księdzu Proboszczowi Da-

riuszowi Salskiemu 
- Pani Urszuli Mrówka za pięk-

ne Aniołki 

- Dyrekcji Szkoły Podstawo-

wej nr 4 w Swarzędzu 
- Drukarni Swarzędzkiej 

- Kuchni „Zdrowa-Domowa” 

- Cukierni „MAGDALENKA” 

- Wolontariuszom i ich Opie-
kunom z Zespołu Szkół Zawo-

dowych nr 1 w Swarzędzu 

  

Autor: Michał Ogoniak  

XVII Diecezjalny Przegląd 

Piosenki Religijnej Osób Nie-
pełnosprawnych „Anielskie 

Śpiewogranie” pod patrona-
tem księdza Arcybiskupa Sta-

nisława Gądeckiego odbył się 
24 września. W zeszłym roku 

gościliśmy w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Swarzędzu a w 

tym powróciliśmy do Kościoła 
Matki Bożej Miłosierdzia w 

Swarzędzu. Osoby z  niepeł-
nosprawnością oddały hołd 

świętemu Janowi Pawłowi II. 
Jak co roku odwiedziło nas 

bardzo wielu artystów. Zapre-
zentowane utwory wyraziły 

naszą głęboką wiarę i miłość 
do Boga oraz bliźniego. Tego-

roczny przegląd piosenki reli-
gijnej otworzyła Pani  Barbara 

Kucharska, która powitała  
gości. Przegląd rozpoczął się 

od pieśni “Ave Maria”, którą 
zaśpiewali Pani Urszula Janko-

wiak i Pan Michał Marzec przy 
akompaniamencie Pani Wandy 

Marzec. Modlitwę do Anioła 
Stróża poprowadził delegat 

Księdza Arcybiskupa, ksiądz 
dziekan Aleksander Brzeziński. 
Zaszczyciła nas również swoją 

obecnością Pani Halinka Bene-
dyk, która  wspólnie z naszym 

warszt atem z aśp iewa ł a 
„Barkę”, ukochaną pieśń Pa-

pieża Polaka. W tym roku w 
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„Jesienne odwiedziny” 

kolorowe i wyglądają spadają-

ce liście, kasztany, żołędzie.  
W przekazie chodziło aby 

docenić piękno przyrody i 
wszystko co nas otacza. Jeden 

zły ruch człowieka może spo-
wodować, że piękno  przyro-

dy  zginie na zawsze.  Na ko-
niec w prezencie otrzymaliśmy 

jesienne rysunki. Nasi mali 
roześmiani przyjaciele z za-

przyjaźnionego przedszkola 
sprawili nam ogromną radość. 

Mogliśmy zobaczyć ich szczery 
uśmiech a ich radosne twarze, 

gdy oklaskiwaliśmy dziękując 
za jesiennego przedstawienie i 

odwiedziny. 

 

Autor: Michał  Ogoniak 

W jesienne przedpołudnie 13 

października oraz 3 listopada 
odwiedzili nasz warsztat 

przedszkolaki  z przedszkola 
„Miś Uszatek”. Nasi goście 

zwiedzili  nasze pracownie 
zaglądając w każdy kąt z du-

żym zainteresowaniem.  

Próbowali odgadnąć nad czym 
pracujemy i co robimy zadając  

przy tym wiele pytań. W cza-
sie ich wizyty, pokazaliśmy 

nasz teledysk „Koty”, który  
niedawno zajął I miejsce w 

konkursie w kategorii teledysk 
na „Zlocie Talentów 2022”. 

Teledysk zrobił ogromne wra-
żenie, gdyż doszły nas słuchy, 
że w przedszkolu zrobiło się o 

nim głośno. Grupa sześciolat-
ków przygotowała specjalnie 

dla nas krótki występ arty-
styczny. Mali artyści przedsta-

wili w wierszach i piosenkach 
jakie mamy dary  jesieni, jak są 

„Rowerem przez Świat”  

ciekawego kontynentu. Żyją 

na nim strusie- najszybsze 
nieloty, papugi ary, krokodyle i 

węże. W Australii jest też 
wiele parków narodowych 

pod ochroną, które strzegą 
ginące gatunki zwierząt takie 

jak koale, kangury, wombaty, 
diabły tasmańskie.  Rdzennymi 

mieszkańcami są Australijczy-
cy. Pieniądze to dolary austra-

lijskie a jednym z najbardziej 
znanym miast jest Melbourne. 

Australia podlega Królowi 
Wielkiej Brytanii. Nasz po-

dróżnik mógł zwiedzać także 
inne kraje, dzięki temu, że 

pracował dorywczo jako ma-
larz pokojowy czy też zbieracz 

arbuzów, praca była wysoko 

płatna ale niełatwa. Gdy u nas 
trwa zima to w Australii jest 

lato i bardzo wysokie tempe-
ratury. Dzięki temu spotkaniu 

mogliśmy poznać bardzo cie-
kawe miejsce i chociaż na 

chwilę przenieś się w inne  
wspaniałe odległe miejsce na 

ziemi. Bardzo serdecznie dzię-
kujemy za opowieści z podró-

ży, które kształcą ale też roz-

wijają naszą wyobraźnie. 
 

Autor: Mirosława Penczyńska 

7 grudnia wybraliśmy się do 

biblioteki Gminnej w Swarzę-
dzu. Biblioteka otrzymała no-

we pomieszczenia, dzięki cze-
mu uzyskała nowy wygląd i 

przestrzeń. Po oficjalnych 
przemówieniach rozpoczęło 

się spotkanie z podróżnikiem 
Danielem Kocuj, który przywi-

tał się z nami w języku Suahili. 
Pan podróżnik opowiedział 

nam jak własnoręcznie zbudo-
wał składany rower, którym 

mógł poruszać się po bardzo 
zróżnicowanym terenie. Była 

to bardzo ciekawa wyprawa 
do Australii, gdzie mogliśmy 

zobaczyć wspaniałe widoki, 
przepiękną przyrodę tego 
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Wigilia jest zawsze wtedy, kiedy my tego chcemy… 

Ciepło jest wtedy, jak widzimy 

ulice naszych miast przybrane 
gwiazdkowymi ozdobami. 

Lubimy unoszący się w powie-
trzu zapach przygotowywa-

nych świątecznych potraw i 
pieczonego ciasta. W dzieciń-

stwie bardzo lubiłam chodzić 
na Pasterki i śpiewać kolędy a 

tak że przyjmować Ciało Jezu-
sa. Był to dla mnie najpiękniej-

szy okres w moim życiu.  Z 
wielką radością oczekiwałam 

przyjazdu mojej Babci Halinki, 
która z elegancją i kulturą 

wnosiła do naszego domu 
wiele radości. Po spożytej 

wspólnie wieczerzy i podziele-
niu się opłatkiem był czas na 

wypoczynek. Po Pasterce i 
przeżytych duchowych dozna-

niach przyjeżdżaliśmy do do-
mu, by wspólnie przy herbacie 

i cieście, powspominać wyda-
rzenia z życia. Teraz wszystko 

się zmieniło przez pandemię i 
chorobę rodziców. Nie ma już 

z nami Babci Halinki i Wujka 
Zbyszka, z którym również 

spotykaliśmy się w czasie 
świąt. Jest rzeczą wiadomą, że 
życie nikogo z nas nie roz-

pieszcza i na każdego przyjdzie 
czas. Przeżywamy dobre i złe 

chwile ale Chrystus rodzi się 
w sercu każdego z nas, by 

pokonać śmierć na Krzyżu i 
dać nam zbawienie. Szkoda, że 

nastały takie trudne czasy. 

Mało ludzi chodzi do Kościoła 
a dla wielu z nas, święta nie 

istnieją. Jednak mimo wszystko 
uważam, że Święta Bożego 

Narodzenia przynoszą radość, 
miłość i pokój, cieszmy się 

nimi. Nigdy nie wiemy, co nam 
przyniesie kolejny dzień. 

Wszystkim życzę i sobie też 
aby te piękne święta zadomo-

wiły się w każdym domu przy-
nosząc świat radości, miłości i 

pokoju w tym niespokojnym 
świecie. Święta szybko mijają, 

przygotowanie do świąt zaj-
muje nam bardzo dużo czasu 

ale i tak każdy z nas oczekuje 
na nie z utęsknieniem. Dzięku-

ję Ci Panie Jezu, że codziennie 
otaczasz moje serce bezgra-

nicznym Miłosierdziem i nie 
tylko w tym świątecznym 

okresie wigilijnym. Wszystkim 
innym życzę wewnętrznej 

przemiany, by każdy odnalazł 
siebie i zaznał takiego uczucia  

jak ja odczuwam. Aby ten 
piękny radosny czas poruszył 

każde z serc, również tych, 
którzy nie wierzą w istnienie 
Pana Boga. Chrystus rodzi się 

w sercu każdego z nas, gdy 

tego chcemy. 

  
Autor: Agata Kiejdrowska 

Wigilia jest dla mnie wyjątko-

wym czasem  choć jest  zależ-
na od naszego nastroju sytua-

cji i potrzeb duchowych. Mo-
im zdaniem najważniejsze jest 

to, co czuje się w sercu a 
Wigilia będzie wspaniała. To 

czas oczekiwania na przyjście 
Jezusa i jedno jest pewne, 

Święta muszą się odbyć, czy 
tego chcemy, czy nie, bo tak 

nakazuje wiara.  Dla człowieka 
wierzącego jest to bardzo 

ogromne przeżycie duchowe i 
od nas zależy w jaki sposób je 

przeżyjemy. Święta Bożego 
Narodzenia w moim przeko-

naniu to najpiękniejszy czas w 
roku. Dzielimy się opłatkiem i 

spożywamy wraz z rodziną 
wspólną wieczerzę wigilijną 

przy kolędach i pastorałkach 
składając sobie życzenia. Mam 

ogromną satysfakcję, gdy mo-
gę obdarować prezentami 

innych i sama lubię je otrzymy-
wać. Gdy widzę w swoim 

pokoju piękną, wysoką  choin-
kę przybraną  pięknymi świą-

tecznymi ozdobami, to w mo-
im sercu panuje ogromna 
radość z nadchodzących świąt 

Bożego  Narodzenia.   W ten 
świąteczny nastrój, wprowa-

dza nas panująca w tym okre-
sie zima, chociaż nie zawsze, 

ponieważ od kilku lat nie pada 
śnieg jak to bywało kiedyś. 
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Wigilia jest zawsze wtedy, kiedy my tego chcemy… Moja Wigilia. 

Wspólnie śpiewamy kolędy  w 

oczekiwaniu na Pasterkę i na 
największy cud na świecie –

Narodzenie Jezusa Chrystusa. 
Tylko w moich myślach i w 

sercu powracają wspomnienia 
tych niezapomnianych wigilii z 

dziecięcych lat, gdy cała rodzi-
na w wielkim gronie zasiadała 

w ten najpiękniejszy wieczór 
w roku. Wiem, że  najpiękniej-

sza wigilia będzie zawsze wte-
dy, gdy pozostaną w naszej 

pamięci najpiękniejsze wspo-
mnienia. Przypominać mi bę-

dzie zapach świerku i tych 
niezapomnianych chwil, które 

na zawsze pozostaną w moim 
sercu na całe życie pełne 

szczęścia i radości. Taka wigilia 
jest ze mną zawsze wtedy, 

kiedy tego gorąco pragnę, by 
odpędzić smutki. Właśnie ten 

czas tak sobie wyobrażam i 
jest on dla mnie zawsze naj-

piękniejszy, pełen uroku i nie-

spodzianek. Taki magiczny, 
jakby z bajki i powtarza się co 

roku. O zmroku rodzi się 
Boża Dziecina a z nią najpięk-

niejsze uczucie – miłość  

do drugiego człowieka. To na 
ten moment czekam cały rok, 

bo wtedy otwieram swe serce  
i daję to co najpiękniejsze 

siebie. Czuję radość, że zrobi-
łam coś dobrego nie tylko dla 

innych ale i dla siebie, bo do-
brze z tym się czuję i jestem 

lepszym człowiekiem. 

Wigilia jest wtedy kiedy my 
tego chcemy a nie tylko wte-

dy, gdy ona jest. 

  

Autor: Mirosława Penczyńska 

 

Bardzo lubię wieczór wigilijny, 

bo jest to dla mnie najpiękniej-
szy wieczór w roku. Przy bla-

sku choinki tuż przed wiecze-
rzą spotykam się z bliskimi. 

Odświętnie ubrani klękamy  

i wspólnie się modlimy  za 
tych, których już nie ma z 

nami. Oczekując na pyszne 
potrawy wspominamy tych, 

których już nie ma, przypomi-
namy sobie zabawne sytuacje z 

naszego życia. Jest chwila by 
spojrzeć na puste miejsce 

pozostawione dla zbłąkanego 
wędrowca przy pięknie ude-

korowanym stole, na którym 
jest biały opłatek. Ta magiczna 
tajemnicza cisza a po chwili 

cichy trzask łamanego opłatka 
i płynące ze wszystkich serc 

gorące życzenia. To wyczeki-
wanie co znajdę pod choinką, 

cichy szelest papieru i radość z 
wymarzonego prezentu . 
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“Bal z Mikołajami” 

Benedyk wykonała wiele pio-

senek świątecznych a także 
piosenek dla dzieci i znanych 

przebojów tanecznych. Przy-
byli też wolontariusze, którzy 

pomagali nam w czasie impre-
zy. Jak co roku gościliśmy 

grono Mikołajów z Firmy 
„Blum” z czego się bardzo 

cieszymy. Dowiedzieliśmy się, 
że zostały nam darowane pie-

niądze na zakup nowego konia 
do hipoterapii od Firmy 

„BLUM”. Na balu  można było 
potańczyć w rytmach świą-

tecznych hitów, które przybli-
żyły nas do nadchodzących 

wielkimi krokami świąt Boże-
go Narodzenia. Były też prze-

boje z wakacji, które przypo-
mniały nam piękne upalne 

letnie dni, za którymi już tęsk-
nimy. Bardzo dziękujemy 

wszystkim Darczyńcom, że ta 
wspaniała impreza  

mikołajkowa mogła się odbyć: 

- Panu Burmistrzowi Mariano-

wi Szkudlarkowi 
- Ośrodkowi Pomocy Społecz-

nej 

- Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie 

- Szkole Podstawowej nr 3 

- Pani Wandzie Konys 

- Pani Małgorzacie Nowak 

- Pani Katarzynie Szkudlarek 
- Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Swarzedzu 
- Panu Arturowi Niewiadom-

skiemu 

Otrzymane paczki ze słody-
czami sprawiły nam wiele 

radości i przypomniały, że za 
dwa dni są „Mikołajki”.  Każde 

takie spotkanie bardziej nas 
integruje i daje wiele radości. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
za zorganizowanie tej wspania-

łej imprezy a wspaniałym 
sponsorom za wsparcie finan-

sowe. Czekamy na kolejną 
taką imprezę za rok i życzymy 

wszystkim Zdrowych, Rado-
snych Świąt Bożego Narodze-
nia i Szczęśliwego Nowego 

2023 Roku.  

 

Autor: Mirosława Penczyńska 

 

4 grudnia odbył się „Bal z 

Mikołajami”, który jest dla nas 
wielką okazją do integracji z 

przyjaciółmi oraz możliwością 
poznania nowych osób. Bal 

miał miejsce w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Swarzędzu i jak 

co roku przybyli na niego 
zaproszeni goście: Pan Bur-

mistrz Marian Szkudlarek,  

Pani Wanda Konys, Pani Wi-
cedyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 3 Monika Szafrańska, 
Pani Dyrektor Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Swarzędzu 
Agnieszka Maciejowicz, Pan 

Mikołaj Nowak i Wolontariu-
sze z Firmy „Blum”. Nad prze-
biegiem „Balu z Mikołajami” 

czuwała Pani Prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Spe-

cjalnej Troski im. Leszka Graj-
ka w Swarzędzu Barbara Ku-

charska. Po przywitaniu gości 
zaśpiewaliśmy dwie pastorałki 

„Świeć gwiazdeczko” i „Jest 
taki dzień”. Po występie Pan 

Burmistrz Marian Szkudlarek 
dokonał uroczystego otwarcia 

balu, po którym Pani Halina 

„Dzień Życzliwości” 

Tego dnia na pięknej sali gim-

nastycznej mogliśmy opowie-
dzieć uczniom i nauczycielom 

o tym z czym zmagają się oso-
by z niepełnosprawnościami 

oraz pokazać używany na co 
dzień sprzęt ułatwiający nam 

życie. Była też możliwość zo-
baczenia jak się pisze i czyta 

alfabetem Braila. Pokazaliśmy 
też nasz teledyski oraz film 

aby uczniowie mogli zobaczyć, 
co robimy i jak żyjemy. Było 

to miłe spotkanie, bo cieka-

wym rozmowom nie było 
końca. Uczniowie poszerzyli 

sobie wiedzę o osobach z 
niepełnosprawnościami. Bar-

dzo serdecznie dziękujemy  

za zorganizowanie tego spo-
tkania Dyrekcji, Nauczycielom 

i Uczniom. 

 

Autor: Mirosława Penczyńska 
 

Po raz pierwszy z okazji „Dnia 

Życzliwości” udaliśmy się do 
Szkoły Podstawowej im. Ka-

walerów Orderu Uśmiechu w 
Kobylnicy. Spotkanie odbyło 

się 2 grudnia a organizację i 
pomysł zorganizowali nauczy-

ciele wraz z uczniami.  W 
szkole odbył się również kier-

masz naszych prac. Nasz kole-
żanka Sandra w podziękowa-

niu zaśpiewała dwie piosenki 
„Zamiast” oraz „Tolerancja”. 
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„Warsztaty plastyczne z uczniami z Ekosu” 

„Zlocie Talentów”, który 

odbył się 15 września bieżące-
go roku w Mosinie. Teledysk  

opowiadał o tym, że koty 
odgrywają w naszym życiu 

bardzo ważną rolę, tak samo 
jak psy, które nam wiernie 

służą. Dlatego powstały takie 
terapie jak dogoterapia i feli-

noterapia.  Po pierwszej części 
spotkania, każdy z nas dostał 

przydzielonego wolontariusza, 
z którym wspólnie wykonali-

śmy sztukę dequpage. Polega 
on na malowaniu i ozdabianiu 

różnych rzeczy wzorami na-

niesionymi  
np. z serwetek. Ozdobiliśmy 
tą techniką   pudełko wielkości 

pozytywki, dzięki czemu zy-
skało ono nowy oryginalny 

wygląd. Były to warsztaty, 

które moim zdaniem pozwoli-
ły bardziej się poznać. Dzięki 

temu nasi przyjaciele mogą 
lepiej dostrzec nasze umiejęt-

ności i z jeszcze większą śmia-
łością podejść do nas bez 

obaw. Dziękujemy Uczniom i 
ich Wychowawcom za wspól-

nie spędzony razem czas. 

 

Autor: Agata Kiejdrowska 

W poniedziałek 28 listopada w 

naszym Warsztacie odbyło się 
bardzo ciekawe spotkanie. 

Wspólnie z naszymi koleżan-
kami i kolegami z drugiej klasy 

Liceum z fundacji „Ekos”  
mieliśmy okazję wypróbować 

swoich sił w dziedzinie pla-
stycznej- była to technika 

dequpage. Wydarzenie rozpo-
częło się od zapoznania 

Uczniów z naszym życiem, 
które toczy się Warsztacie.  

Uczniowie obejrzeli prezenta-
cję naszego konkursowego 

filmu opowiadającego o  życiu 
osób niepełnosprawnych oraz 

teledysku o kotach. Podzielili-
śmy się  historią teledysku i 

tym, że zajął pierwsze miejsce 
na 10-tym jubileuszowym 

Poznajmy się lepiej 

“Pomoc pełna uśmiechu- Mateusz Rajchelt” 

na zdrowie nad czym bardzo 

ubolewa. Interesuje się  książ-
kami o dinozaurach a Jego 

ulubiony aktor to Paweł Deląg. 
Początki naszej przyjaźni były 

niepewne ale teraz jest inaczej. 
Gdy trafił do naszego warszta-

tu potrzebował czasu i nabie-
rał z każdym dniem większej 

pewności siebie. Choć ma 
lepsze i gorsze dni, jak każdy z 

nas, to zawsze wyciąga po-
mocną dłoń do wszystkich, 

którzy jej potrzebują. Cieszę 
się bardzo, że poznałem takie-

go fajnego kolegę jak Mateusz, 
ponieważ lubię ludzi, którzy 

czerpią z życia radość i swoją 
wrażliwością obdarowują in-

nych.  
Na twarzy Mateusza, zawsze 

gości uśmiech a równowagi 

dodaje mu muzyka, która  
go wycisza. Dziękujemy, że 

jesteś z nami. 

 
Autor: Michał Ogoniak  

i Agata Kiejdrowska 

 

Nadszedł czas na odkrycie 

kolejnej karty z cyklu 

„Poznajmy  się lepiej”   
i przybliżenie sylwetki naszego 

kolegi Mateusza Rajchelta. 
Mateusza znam i obserwuję od 

początku 2019 roku, kiedy po 
raz pierwszy dołączył do na-

szego grona, jako bardzo życz-
liwy i pomocny kolega. W 

warsztacie odkrył swoją pasję 
do malowania obrazów.  Bar-

dzo byłem zaskoczony, gdy 
zobaczyłem przez niego nama-

lowany pierwszy obraz w 
pracowni plastycznej. Obraz 

przedstawiał „Jesień” i był 
odwzorowany z grafiki znale-
zionej w internecie. Pod czuj-

nym okiem terapeutki Pani 
Joli, nasz kolega potrafił precy-

zyjnie i z wielką dokładnością 
dobierać kolory. Mateusz 

odznacza się ogromną cierpli-
wością w wykonywaniu po-

wierzonych mu zadań w każ-
dej pracowni. Oprócz malo-

wania, lubi jazdę konną ale nie 
może jej uprawiać ze względu 
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XX Olimpiada Radości i Kolorów 

pokonywania torów prze-

szkód, rzucaniu do kosza, 
podbijaniu piłeczki pingpongo-

wej, nawijaniu taśmy,  były też 
zajęcia plastyczne z rysowania, 

zdobienia a następnie wspólne 
wykonanie dekoracji choinki 

na ścianie.  W miłej atmosfe-
rze spędziliśmy czas, który 

szybko minął. Było to dla nas 
wielkie przeżycie i bardzo 

cieszymy się ze zdobytych 
tego dnia pięknych koloro-

wych medali. Bardzo serdecz-
nie dziękujemy Dyrekcji, Nau-

czycielom i Uczniom z EKOS-

u. 
 

Autor: Mirosława Penczyńska 

9 grudnia, jak co roku zostali-

śmy zaproszeni na „XX Olim-
piadę Kolorów i Radości” do 

Zespołu Szkół Fundacji EKOS 
w Swarzędzu. Na początku 

olimpiady podzielono nas na 
małe grupki i nadano kolory, 

dzięki którym było łatwiej 
wraz z wolontariuszami ćwi-

czyć przygotowane konkuren-
cje sportowe. Na powitanie 

zaśpiewaliśmy piosenkę „Jeden 
dzień w roku” oraz złożyliśmy 

Przyrzeczenie Olimpijskie. 
Zawody sprawiły nam wiele 

radości, co było widać po 
uśmiechach na twarzy. Dużo 

się działo, bo rywalizowaliśmy 
w układaniu węża z klocków, 

“Szczęśliwa Siódemka” 

używaliśmy przeróżnych in-

strumentów, były to bardzo 
ciekawe przeżycia. Dzięki tym 

zajęciom mogliśmy nauczyć się 
czegoś nowego i zobaczyć jak 

powstaje na żywo muzyka do 
animacji. Mogliśmy też posłu-

chać bardzo ciekawego kon-
certu jazzowego w wykonaniu 

zespołu „Trombers” z Pozna-
nia. Muzyka ta bardzo się nam 

podobała a każdy z utworów 
był wielką i miłą niespodzianką. 

Brawom nie było końca. W 
czasie przerw czekały na nas 

słodkie poczęstunki. Otrzyma-
liśmy pamiątkowe medale, 

dyplom, statuetkę, pamiątko-
we torby oraz pieniężną graty-

fikację na zakup sprzętu filmo-
wego. Ten Festiwal Filmów 

Niecodziennych jest bardzo 
ważną imprezą,  bo pokazuje 

osobom sprawnym inaczej 

nasze życie i to co na co dzień 

robimy. Uczy wrażliwości  

i zrozumienia potrzeb i ograni-
czeń z jakimi się spotykamy 

każdego dnia. Z niecierpliwo-
ścią oczekujemy na kolejną 

edycję tak ważnej i ciekawej 
imprezy. Szczególnie dla nas 

osób z niepełnosprawnościami 
festiwal pozwala pokazywać 

talenty  aktorskie i filmowe. 
Dzięki temu spełniamy swoje 

największe marzenia i przeła-
mujemy wiele barier, jakie 

niesie życie każdego z nas. 
Miło spędziliśmy ten dzień i z 

niecierpliwością oczekujemy 
kolejnej edycji. Bardzo ser-
decznie dziękujemy za możli-

wość udziału w festiwalu fil-

mowym. 

 
Autor: Mirosława Penczyńska 

18 listopada pojechaliśmy do 

Poznania, do Zamku. Tego 
dnia odbył się „Festiwal Fil-

mów Niecodziennych”, na 
którym można było zobaczyć 

dziewięć filmów konkurso-
wych oraz trzy pozakonkurso-

we. Wszystkie filmy były bar-
dzo interesujące, krótkome-

trażowe o bardzo zróżnicowa-
nej tematyce. We wszystkich 

filmach aktorami były osoby  

z niepełnosprawnościami. 
Nasz film „Iskra Nadziei” zajął 

na festiwalu drugie miejsce, co 
sprawiło nam wiele radości i 

satysfakcji. Z zajętego tak 
wysokiego miejsca bardzo się 
cieszymy. Dzięki festiwalowi 

możemy pokazać swoje talen-
ty aktorskie i dowiedzieć się 

jak je rozwijać. Na festiwalu 
można było tam spotkać bar-

dzo ciekawych ludzi ze sceny 
filmowej, miedzy innymi akto-

rów i reżysera serialu „Na 
Wspólnej”.  Wzięliśmy rów-

nież udział w zajęciach mu-
zycznych, które polegały na  

tworzeniu muzyki do czarno-
białej animacji. Te zajęcia spra-

wiły nam wiele radości, bo 
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“Złoty Słowik” 

Czas  spędzony w tym miejscu 

sprawił, że z radością mogli-
śmy rozmawiać z dawno nie-

widzianymi przyjaciółmi. Oka-
zało się, że poziom wykony-

wanych utworów był bardzo 
wysoki ale oto chodzi w kon-

kursach. Z niecierpliwością 

będziemy oczekiwać na kolej-

ne spotkanie w przyszłym 
roku. Bardzo cieszymy się z 

tego, że mogliśmy tam być i na 
pewno będziemy mile wspo-

minać ten jesienny dzień w 

Konarzewie. 
utor Mirosława Penczyńska 

Po dłuższej przerwie w Kona-

rzewie 18 października po raz 
siedemnasty spotkały się oso-

by niepełnosprawne lubiące 
śpiewać. Można było posłu-

chać różnych gatunków utwo-
rów muzycznych, od ludo-

wych- w naszym wykonaniu 
„Laura i Filon” po największe 

hity polskiej piosenki oraz 
ballady. „Złoty Słowik” to 

ciekawa impreza, bo dzięki 
muzyce i śpiewie łączy nas i 

zbliża do siebie. Bardzo nam 
się podobał utwór „Piąty bieg” 

„Budki Suflera” w wykonaniu 
naszego kolegi Piotra Śliwiń-

skiego. Każdy wykonawca 
otrzymał pamiątkową koszulkę 

i statuetkę „Złotego Słowika”. 

„Skrzynia pełna opowieści” 

jak inaczej można spędzić czas. 

Doświadczyliśmy teatru z 
innego kraju o innych trady-

cjach i kulturze, pragniemy za 

to bardzo podziękować. 
 

Autor: Michał Ogoniak 

W „Dzień Opowieści” odby-

wający się pod koniec listopa-
da przybyła do naszego 

Warsztatu Pani Magda z Bi-
blioteki Pedagogicznej w Swa-

rzędzu. Po raz pierwszy ze-
tknęliśmy się z teatrem ilustra-

cji i to Pani Magda przybliżyła 
nam sztukę opowiadania po-

przez karty „kamishibai”. Sztu-

ka ta wywodzi się z Japonii  
a w Polsce jest zauważalna od 

10 lat. Oglądający widz ma 
odebrać przedstawienie i 

przeżyć na swój sposób. Scena 
to mała drewniana skrzynka z 

parawanem, która  działa jak 
kurtyna. Różne opowieści, 
choćby o ptaszkach są metafo-

rą do naszego ludzkiego życia. 
Widz teatru widzi ilustrację 

graficzną w skrzyni a lektor 

czyta  
z drugiej strony tekst. Obej-

rzeliśmy i wysłuchaliśmy cze-
goś nowego niepowtarzalnego 

i oryginalnego. Wizyta sprawi-
ła nam wiele radości i pokazała 
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„Życie z Piotrem na wesoło i z dystansem” 

 
24 listopada nie zawsze tak wypada, 

że 8 lat na warsztacie nam przypada. 

Lecz teraz to się zdarzyło,  

by Piotrkowi było miło i pokazać jak się w warsztacie żyło. 

Na wesoło i z dystansem parę wspomnień powróciło.  

Moment jeden i daje głowę i kolaże te gotowe, 
w nich zawarte przeżyć chwile, więc zapytać no to ile? 

8 lat nam Piotr podsumował,  

prezentację przygotował i za wszystko podziękował . 

 

Autor: Michał Ogoniak 

 



  

 
 

 


