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płótnie z masy papierowej 
pod tytułem „Cztery pory 
roku” Mirki Penczyńskiej 
zajęła pierwsze miejsce. 
Drugie miejsce w kategorii 
literackiej zajęła praca „Jak 
być dobrym” Agaty Rybic-
kiej. Były także wyróżnienia 
w innych kategoriach. Cie-
szymy się , że to co robimy 
pod okiem instruktorów 
podoba się również innym. 

Już po raz czwarty odbył 
się Zlot Talentów. Ta cie-
kawa impreza zorganizowa-
na przez Fundację Kawale-
rów Maltańskich, zgroma-
dziła osoby niepełnospraw-
ne wraz z opiekunami. W 
pięknej hali widowiskowo-
sportowej w Luboniu mo-
gliśmy podziwiać ciekawe 
przedstawienia teatralne i 
teledyski, a także obejrzeć 
wystawę prac, posłuchać 
śpiewu solistów i zespołu 
Strefa Zero, który wystąpił 
wraz z uczestnikami warsz-
tatów wokalnych, które 
latem odbyły się w Puszczy-
kowie. Spotkanie to za-
owocowało miłymi niespo-
dziankami dla nas uczestni-
ków, ponieważ nie mogli-
śmy uwierzyć w to co nas 
spotkało podczas rozdawa-
nia nagród i wyróżnień. 
Było to dla nas wielką ra-
dością. Praca wykonana na 

Ten piękny słoneczny dzień 
16 września dał nam wiele 
radości i uśmiechu, będzie-
my o nim jeszcze długo 
pamiętać. Dziękujemy 
wszystkim za te wspaniałe 
chwile które wspólnie dane 
nam było przeżyć.  
 
Mirosława Penczyńska  

Zlot talentów  
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19 września przy okazji 
wizytacji parafii w Kobylni-
cy, ksiądz biskup Zdzisław 
Fortuniak odwiedził rów-
nież nasz warsztat. Nasze-
go Gościa przywitaliśmy ze 
śpiewem na ustach. Na-
stępnie oglądając nasze 
zdjęcia, poznał każdego z 
nas, zwiedził wszystkie po-
mieszczenia oraz zobaczył 
jak pracujemy. Na zakoń-
czenie udaliśmy się na słod-
ki poczęstunek.  
 
Ania Ćwiklińska 

Wizyta księdza biskupa w Kobylnicy 



Sztormowe wakacje  

rem naszych wakacji było 
nasze Stowarzyszenie, bez 
którego sobie nie wyobra-
żamy życia. Mieszkaliśmy w 
ośrodku wczasowym 
„Piramida 1”. W czasie 
naszych ośmiodniowych 
wakacji, ośrodek zorgani-
zował wycieczkę do Ustki i 
muzeum śledzia. W Ustce 
zwiedzaliśmy muzeum re-
gionalne, jest tam wiele 
bardzo ciekawych ekspona-
tów, które jeszcze nie tak 
dawno można było spotkać 
w wielu domach a teraz są 
wspaniałymi dziełami sztuki. 
Po zwiedzeniu muzeum, 
wybraliśmy się w dalszą 
drogę, by po krótkiej jeź-
dzie zawitać do niewielkiej 
rybackiej wioski, w której 
od kilku lat działa jedyne w 
kraju utworzone przez 
pasjonatów rybołówstwa 
muzeum śledzia. Muzeum 
znajduje się w zabytkowych 
poniemieckich zabudowa-
niach gospodarczych, które 
z pieczołowitością zostały 
tak pięknie odrestaurowa-
ne i są chlubą gospodarzy. 

To tu można przekonać się 
jak i czym łowiono dawniej 
rzadko goszczącą na na-
szych stołach rybę, jaką jest 
śledź. Można było dotknąć 
prawdziwej drewnianej 
beczki, w której śledzie 
transportowano na ląd. 
Zainteresowani historią 
rybołówstwa mogli obej-
rzeć film i za niewielką od-
płatnością próbować wielu 
pysznych potraw tej smacz-
nej ryby, bo „kto śledzi nie 
jada ten w choroby szybko 
wpada, bo ta ryba w sobie 
wiele zdrowia ukrywa cho-
ciaż w słonej wodzie ona 
sobie pływa”. Polecamy 
wypad do Tarkowa żeby 
poznać ciężką i niebez-
pieczną pracę rybaków, 
która niekiedy jest rodzin-
ną pasją na całe życie. Dzię-
kujemy k ierownictwu 
ośrodka, oraz organizato-
rom i Darczyńcom naszych 
wakacji.  
 
Agata Kiejdrowska, 
Mirosława Penczyńska 

Jak co roku, dzięki pomocy 
samorządu gminy i powiatu 
wypoczywaliśmy nad mo-
rzem w Darłówku. Wyje-
chaliśmy z piątku na sobotę 
o godzinie czwartej rano, 
by zdążyć na godzinę dzie-
wiątą na śniadanie. Wyjeż-
dżając, Wielkopolska poże-
gnała nas nie najgorszą po-
godą. Lato w tym roku 
wszędzie było kapryśne i 
chociaż nad morzem był 
sztorm to pobyt na waka-
cjach sprawił, że było bar-
dzo przyjemnie. Dużą 
atrakcją w Darłówku jest 
most zwodzony, który jest 
zamykany w czasie przypły-
wania i odpływania stat-
ków. Informacje o otwarciu 
i zamknięciu mostu są prze-
kazywane w języku polskim 
i angielskim. Przez Darłów-
ko przewijało się bardzo 
dużo wczasowiczów. Moż-
na było zobaczyć stragany z 
ciuchami, biżuterią i ko-
smetykami, był to napraw-
dę kuszący widok. Można 
było usłyszeć i zobaczyć 
latające mewy. Organizato-
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W piękny słoneczny i 
bardzo upalny dzień na 
dwunasty już piknik do 
Owińsk zjechało się wiele 
drużyn, by wśród zieleni i 
starych drzew przedstawić, 
piosenki, tańce, etiudy 
t ea t r a lne  o  różne j 
tematyce. Ja z Agatą 
przeczytałyśmy Brailem 
wiersz Aleksandra Fredry 

Kosmiczne spotkanie w Owińskach  

„Paweł i Gaweł”, wzięliśmy 
też udział w konkurencjach 
sportowych; łowieniu 
r yb ek ,  k s i ę ż ycowym 
spacerze, toczeniu piłki i 
strzelaniu z łuku . Można 
też było nabyć prace 
w y k o n a n e  p r z e z 
uczestników warsztatu w 
Owińskach. 10 września to 
dla nas chwila radości i 

u ś m i e c h u .  B a r d z o 
serdecznie pragniemy 
wszystkim podziękować za 
zabawę i upominki.  
 
Mirosława Penczynska  



Dwanaście lat, czy to dużo, 
czy to mało? Dla nas osób 
niepełnosprawnych jest to 
czas pięknych przeżyć, cie-
szymy się z tego że swoim 
śpiewem możemy wychwa-
lać Boga w Trójcy Świętej, 
biorąc udział w Przeglądzie 
P i o s e n k i  R e l i g i j n e j 
„Anielskie Śpiewogranie”. 
Coroczny przegląd odbywa 
się w Kościele Matki Bożej 
Miłosierdzia w Swarzędzu, 
do którego przybywają 
koledzy i koleżanki z 
warsztatów i ośrodków z 
całej archidiecezji. Śpiewa-
ne przez nas piosenki są 
wyrazem wdzięczności 
oddanej naszemu Św. Jano-
wi Pawłowi II. Patronat nad 
całością objął jak co roku 
ks. Arcybiskup Stanisław 
Gądecki, którego repre-
zentował ks. kanonik Tade-
usz Peliński. Przegląd otwo-
rzyła pani Agata Domańska 
wraz z córką Justyną ujmu-
jącą grą w duecie na 
skrzypcach. Następnie 
wspólnie z przybyłymi go-
śćmi wykonaliśmy ulubiony 
utwór Jana Pawła II 
„Barka”. W uroczystości 
wzięło udział czternaście 
zespołów; Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Sokoły” z 
Poznania, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Niewidomych i 
Słabowidzących „Ognik”z 
Poznania, Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Pawełek” z 
Owinsk, Gimnazjum nr 3 w 
Swarzędzu, Golińskie Sto-
warzyszenie Przyjaciół 
Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych w Murowanej 
Goślinie, Stowarzyszenie 
„Promyk” WTZ z Kona-
rzewa, Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Otusza, Kór-
nickie Stowarzyszenie 

„Klaudynka”, Zespół Szkół 
n r . 1 0 3  z  P o z n a -
nia,Stowarzyszenie Dzieci 
Specjalnej Troski, Warsztat 
Terapii Zajęciowej ze Swa-
rzędza, Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Drzązgowa, 
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej z Baranowa, Warsztat 
Terapii Zajęciowej z Lubo-
nia. Śpiewane piosenki oka-
zały się radosną modlitwą 
płynącą prosto z serca. 
Prowadzącymi przegląd byli 
Sylwiana Hańczyc wraz z 
Haliną Benedyk i ks. Rober-
tem Klemensem, którzy 
rozgrzewali nas swoją po-
zytywną energią. Pomimo 
tremy, każdy z zespołów 
zaprezentował się rewela-
cyjnie a wykonywane przez 
nich utwory były pełne 
religijnej treści i głębokich 
przeżyć. Panie Jezu dzięku-

jemy Ci za naszego wielkie-
go rodaka Św. Jana Pawła II, 
który swą działalnością 
uczy nas miłości do Boga i 
ludzi. Na zakończenie na-
szych zmagań i modlitwy 
wyrażanej piosenkami uka-
zało się słońce, wyszliśmy 
przed kościół i piękne ko-
lorowe balony poleciały do 
nieba do domu Ojca Świę-
tego. Dziękujemy darczyń-
com Śpiewogrania; Samo-
rządowi Gminy i Powiatu, 
Cukierni „Magdalenka”, 
Firmie „ Piórex”, parafii 
Matki Bożej Miłosierdzia , 
pani Barbarze Antoniewicz, 
ks. Prałatowi Stanisławowi 
Wojtaszkowi, Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Swarzę-
dzu.  
 
Agata Kiejdrowska  

Anielskie Śpiewogranie 
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W troszkę pochmurny ale 
ciepły czerwcowy dzień 
wybraliśmy się na piknik 
kończący kolejny rok wytę-
żonej pracy w WTZ. Miej-
sce naszego biesiadowania 
było urokliwe i tajemnicze -
był to ogród Państwa Elż-
biety i Zbigniewa Zawa-
dów, do którego zostali-
śmy zaproszeni przez na-
szych Dobroczyńców już 
po raz siódmy. Po dotarciu 
na miejsce, naszym oczom 
ukazało się mini zoo. Zwie-
rzęta są pasją pana Zbignie-

wa. Przywitawszy się z Go-
spodarzem zaczęliśmy 
zwiedzać ten uroczy zaką-
tek. Oprócz puchatych 
króliczków widzieliśmy 
koniki polskie i dwa pieski 
rasy labrador. Pan Zbi-
gniew posiada w swojej 
hodowli również ptaki a 
także zwierzęta egzotyczne 
- lamy. Po spacerze i zwie-
dzeniu terenu, zostaliśmy 
zaproszeni na kiełbasę z 
grilla i pyszny drożdżowy 
placek z kawą. Niestety 
wszystko co dobre szybko 

się kończy, po paru godzi-
nach pobytu na świeżym 
powietrzu musieliśmy wra-
cać do domu. Dziękujemy 
Państwu Zawadom za moż-
liwość spędzenia czasu w 
tak ciekawym ogrodzie.  
 
Michał Ogoniak, 
Agata Rybicka  

Tajemniczy zakątek 

Nie pal śmieci !!! 

  
Nie pal śmieci, bo z nich trucizna do sąsiada leci  

Bo ten kto jesienią i zimą w swoim piecu śmieci pali  
Tego wnet choroba powali  

I zamiast oszczędności, będzie zgrzytał ze złości !  
Bo ekologię w nosie ma i z przepisów prawnych w głos się śmieje  

Aż do czasu gdy mandacik spory przywieje 
Za to co zrobił niespodzianie dostał  

To się ze śmieciami przez niego bardzo szybko się rozstał  
I przez to ekologiem został  

 
Mirosława Penczyńska WTZ w Swarzędzu 
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Składniki: 
 
10 dag  drożdży ( rozkruszyć i 
rozprowadzić w małej ilości 

mleka) 
1 szklanka cukru 
1 szklanka mleka 
3/4 szklanki oliwy 
4 jaja (roztrzepać) 
4 szklanki mąki (przesiać) 
 
 
 

Kącik małego smakosza- Placek drożdżowy 

Sposób przygotowania: 
 
Połączyć składniki i zostawić w 
lodówce na noc. Położyć na 
blaszkę- można dodać owoc i 
na to kruszonkę, albo wybrać 
wersje tylko z kruszonką. Piec 
w temperaturze 180 przez 

około 30 minut. 
 
Pracownia Gospodarstwa 
Domowego, Piotr Śliwiński 

WTZ Swarzędz 



W piękny słoneczny dzień 

zawitaliśmy do grodu w 

Biskupinie. To właśnie tu 

mogliśmy zobaczyć jakie 

skarby kryje nasza Ziemia.  

Oglądaliśmy domy, w któ-

rych mieszkali nasi przod-

kowie. Zostaliśmy podzie-

leni na grupy a każda z nich 

miała inne zajęcia. Jedni 

łowili ryby, inni strzelali z 

łuku, inni robili biżuterię a 

młodsze dzieci budowały z 

klocków mały Biskupin. 

Płynęliśmy po jeziorze stat-

kiem ”Diabeł Wenecki” 

podziwiając piękne widoki. 

Lekki wiaterek i odbijające 

się w delikatnych falach 

słońce dopełniały całości. 

Można było zobaczyć jak 

powstają na kole garncar-

skim piękne użytkowe na-

czynia. 

W rezerwacie archeolo-

gicznym była możliwość 

zakupienia miodu z ekolo-

gicznej pasieki a także pa-

miątek. Dzień 29.09 br. był 

dla naszego Stowarzyszenia 

bardzo radosny i pełen 

uśmiechu. 

Wszystko, to dzięki życzli-

wości Pana Ireneusza Szpo-

ta i Stowarzyszenia Partne-

rów General Motors. Dzię-

kujemy naszym Darczyń-

com i Opiekunom za to co 

mogliśmy przeżyć i zoba-

czyć. Będziemy go bardzo 

mile wspominać. 

Uczestnicy wycieczki, dzie-

ci i osoby niepełnosprawne 

ze Stowarzyszenia Przyja-

ciół Dzieci Specjalnej Tro-

ski w Swarzędzu oraz mło-

dzież ze szkoły wraz z 

opiekunami.  

 

Mirosława Penczyńska 

Jesień w Biskupinie– Na szlaku odkrywców 
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Krzyżówka 
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POZIOMO: 

1. Który raz odbyło się Anielskie Śpiewogranie? 

2. Jaki gatunek ptaków ma w nazwie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z 
Poznania? 

3. Jak nazywa się gatunek ryby, którego muzeum odwiedzili uczestnicy wakacji w Darłówku? 

4. W jakim ośrodku mieszkali uczestnicy naszego WTZ podczas wakacji w Darłówku? 

5. Jak miła na imię Matka, której postać przybliżył ksiądz Grzegorz Balcerek podczas homilii  
w Gostyniu? 

6. Jakie nazwisko nosi ksiądz prałat Stanisław, który gościł na Anielskim Śpiewograniu? 

7. Jaką nazwę nosił zespół występujący w Gostyniu? 

8. Jaką nosi nazwę organizacja, która zorganizowała pielgrzymkę do Gostynia? 

9. Gdzie odbyły się warsztaty wokalne, których efekt można było podziwiać na gali  

„Zlot Talentów”? 

10. Jakie imię nosi Kórnickie Stowarzyszenie występujące na Anielskim Śpiewograniu w tym 
roku? 

           Agata Rybicka 

                          

                        

                       

                          

                       

                           

                             

                           

                          

                              

NASZE PRACE 
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Od 1 września nasz warsz-
tat się powiększył. Powstała 
nowa pracownia – zdrowe-
go stylu życia. Przybyło do 
nas pięciu nowych uczestni-
ków (Basia, Asia, Mateusz, 
Piotr i Darek). Przywitali-
śmy również nowych in-
struktorów: Panią Asię, 
Sandrę i Agnieszkę oraz 
Pana Mateusza, który w 
październiku przeniósł się 
do pracowni komputero-
wej w Swarzędzu. Pierwsze 
dni poświęciliśmy na inte-
grację. 
 
Anna Ćwiklińska 

Witamy w naszym gronie nowe osoby 

W dniu 15 września wyje-
chaliśmy na pielgrzymkę do 
Gostynia na piętnastą JUBI-
LEUSZOWĄ PIELGRZYM-
KĘ OSÓB CHORYCH I 
NIEŁOSPRAWNYCH AR-
CHIDIECIEZJI POZNAŃ-
SKIEJ do Bazyliki pod we-
zwaniem Matki Bożej Róży 
Duchownej. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą św . 
pod przewodnictwem Bi-
skupa Grzegorza Balcerka 
wraz z księżmi przybyłymi 
na pielgrzymkę z innych 
parafii. Podczas homilii 
ksiądz biskup Grzegorz 
przybliżył postać nowej św. 
MATKI TERESY Z KALKU-
TY, jej prace z chorymi 

oraz pobyt w slamsach, a 
także słowa wypowiedziane 
właśnie tam" BÓG cię ko-
cha pamiętaj o tym”. Dla 
nas te słowa były ważne 
zapamiętamy je, do końca 
życia . Po mszy św. odbyło 
się nabożeństwo Lurdzkie 
podczas której mogliśmy 
oddać Jezusowi i Matce 
Bożej wszystkie nasze trud-
ne sprawy z jakimi nawie-
dziliśmy to miejsce a modli-
twa przy CUDOWNYM 
OBRAZIE umocniła nas i 
choć na chwilę zapomnieli-
śmy o swych niepełno-
sprawnościach i choro-
bach .Po zakończonej Eu-
charystii odbyły się koncer-

ty i występy zaproszonych 
gości; zespołu dziecięcego " 
Betlejemka", zespołu osób 
niepełnosprawnych i Pani 
Haliny Benedyk. Dzień ten 
mogliśmy poświęcić także 
na integrację z przybyłymi 
na pielgrzymkę osobami 
niepełnosprawnymi. Bardzo 
dziękujemy CARITAS za 
zorganizowanie modlitew-
nego i integracyjnego spo-
tkania z niepełnosprawnymi 
z innych miejscowości a 
Ojcom Filipinom za gości-
nę .  
 
Agnieszka Szydłowska,  
Michał Ogoniak 

Z wizytą u Róży Duchownej  



Pyszności z Nowej Pracowni 
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Zdjęcia podsumowujące 
pracownię zdrowego stylu 
życia we wrześniu. Razem z 
Panią Sandrą przygotowali-
śmy między innymi: sałatkę 
owocową, gofry, cukinię z 
żółtym serem, sałatkę grec-
ką, budyń oraz galaretkę z 
owocami. 
 
Ania Ćwiklińska 



pamięci będzie ostatnie 

spotkanie z nim i opowieść  

o Nepalu. Przez prezenta-

cję i wystawę zdjęć przybli-

żył nam ten kraj. Szkoda, że 

już nie będzie okazji na 

Pan Henryk Błachnio, foto-

graf, dla którego Jego pro-

fesja nie była tylko sposo-

bem na zarabiane pienię-

dzy ale i  życiową pasją. W 

każdym wykonanym przez 

Niego zdjęciu widać było 

wielkie zaangażowanie. Z 

miłą chęcią fotografował 

nasze życie w warsztacie. 

Był również pasjonatem 

podróży po świecie, góry- 

to jego szczególne hobby. 

Ze swoich wypraw przywo-

ził interesujące widoki 

uwiecznione na wykona-

nych przez siebie fotogra-

fiach.  Z Panem Henrykiem 

spotykaliśmy się przy róż-

nych okazjach. W naszej 

Fotografia z sercem Jesteśmy w sieci  

http://www.spdst.org.pl 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI  

SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka 

62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 

tel. (+48.61) 651 52 86 

fax. (+48.61) 651 88 68 

e-mail: spdst@wp.pl 

http://www.spdst.org.pl/ 

Odział WTZ Kobylnica 

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 99 

 

NIP 777-22-15-371 

REGON 631081837 

KRS 0000021128 

nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

nr konta: 15 1020 4027 0000 1102 0047 0658 

spotkanie i dyskusji o tym 

co kochał. Pozostanie w 

naszej pamięci i na fotogra-

fiach w Kronice Stowarzy-

szenia 

Michał Ogoniak 
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