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Miesięcznik Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej 

     Kwiecień                       BFD - Konary                           Nr V / 4 / 2016 
           

Szanowni Czytelnicy, 
 

Przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer naszego miesięcznika. Obecna wiosna jest dla nas czasem 

intensyfikacji naszych działań, planowania oraz dalszego rozwoju. Życzymy również Państwu, aby ten czas był dla 

Państwa owocnym odrodzeniem po zimowym „zastoju” oraz przyniósł nowe siły, nadzieję  

i owoce w codzienności.  

                                                                                                                    Z serdecznym pozdrowieniem  

                                                                                                              Wspólnota Bonifraterska w Konarach 

 

O nas: WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Nasz Warsztat istnieje już od ponad 16 lat! Wszystko zaczęło się w 2000 roku kiedy to miało miejsce uroczyste 

otwarcie naszej placówki. Swoją działalnością w chwili obecnej Warsztat obejmuje mieszkańców pięciu gmin Powiatu 

Krakowskiego. W zajęciach uczestniczy 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorujących psychicznie. Realizując 

szereg zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej Warsztat pełni zasadniczą rolę w przezwyciężaniu 

problemów i barier uniemożliwiających pełnowartościowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Prowadzone są różne formy 

terapii zajęciowej, służące nauce i doskonaleniu umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. Uczestnictwo w zajęciach jest 

też specyficznym treningiem umiejętności społecznych, pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolność do wykonywania 

czynności dnia codziennego, uczy samodzielności.  Realizacja powyższych  celów odbywa się poprzez różne formy aktywności 

w pracowniach terapeutycznych: ceramicznej, plastycznej, krawiecko – dziewiarskiej, kulinarnej, stolarskiej, ogrodniczej, 

muzyczno – teatralnej, poligraficznej i rewalidacyjnej. Uzupełnieniem zajęć jest terapia psychologiczna, turnusy 

rehabilitacyjne, wycieczki turystyczne, zabawy taneczne, wyjazdy na wystawy do kina czy muzeum. Ponieważ aktywizacja 

zawodowa stała się jednym z naszych podstawowych zadań organizujemy również wyjazdy do różnych zakładów pracy 

i praktyki zawodowe na terenie Warsztatu jak również poza nim.  

W ramach pracowni muzycznej działa zespół „ ZIELONA KAPELA”, który występował na deskach Teatru Słowackiego, 

Filharmonii Krakowskiej, brał udział w wielu przeglądach i festiwalach zdobywając najwyższe laury. Wszyscy uczestnicy 

korzystają z rehabilitacji oraz różnych metod leczniczych, takich jak: hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, hipoterapia, 

terapia manualna, masaż leczniczy.  Sekcja sportowa „ PĘDZIWIATRY”, oraz grupa  zawodników olimpiad specjalnych bierze 

udział w zawodach LA i Sekcji MATP (niepełnosprawni na wózkach). 

Warsztat współpracuje z Wydziałem Rehabilitacji AWF, 

Uniwersytetem Pedagogicznym, Wyższą Szkołą Filozoficzno-

Pedagogiczną „Ignatianum”, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. 

Studenci tych uczelni są w stałym kontakcie z naszą placówką, stanowi 

ona dla nich ośrodek szkoleniowy. 

Staramy się, aby nasz Warsztat nie był instytucją,  

w której realizuje się tylko założenia programowe. Pragniemy 

stworzyć w nim drugi dom dla osób, które znalazły tutaj przyjaźń, 

wsparcie i możliwości rozwoju. 

                          

Monika Surówka, terapeutka WTZ  

                 Wycieczka do Borku k. Bochni 
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PRZYGOTOWANIA	DO	OBCHODÓW	
II	DNIA	GODNOŚCI		

OSOBY	Z	NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach  

w dniu 5 maja 2016 r. zaplanowała  organizację  

II Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością.  

            Inicjatywa została podjęta w oparciu  

o diagnozę potrzeby budowania świadomości społecznej 

praw osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa  

w życiu społecznym,  wolności wyborów, autonomii  

i równości.  Aby jednak osoby z niepełnosprawnością 

osiągnęły pełnię przysługujących im praw organy 

administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe 

powinny stwarzać warunki do ich realizacji. Akcja  

o charakterze happeningu, wywołująca refleksję 

 nt. osób z niepełnosprawnością  jako obecnych 

 i pełnosprawnych członków życia społecznego będzie 

jednym z przedsięwzięć zmierzających do tego celu.  

Wydarzenie podejmuje wymiar edukacji społecznej  

w zakresie postrzegania osób z niepełnosprawnością, 

znajomości i szanowania ich praw oraz  tworzenia 

warunków do ich realizacji. W 5 maja 2016 r. zapraszamy 

całą okoliczna społeczności do wspólnego z nami Marszu 

Godności Osób z Niepełnosprawnościami.  

 

Program obchodów Dnia Godności: 

Godz. 10.00 – przyjazd do Świątnik Górnych - parking 

przed Kościołem,  przemarsz do Urzędu Gminy oraz 

spotkanie z Burmistrzem Gminy Świątniki Górne 

p. Witoldem Słomką.      

Godz. 12.30  - przyjazd do Mogilan - parking przed 

Kościołem, przemarsz do Zespołu dworskiego  

w Mogilanach oraz spotkanie z Wójtem Gminy Mogilany 

p. Piotrem Piotrowskim. 

Dajmy wyraz naszej społecznej solidarności z osobami  

z niepełnosprawnościami. Bądźmy razem w tym dniu!   

Zapraszamy! 

Katarzyna Wojtanowicz 

Członek Zarządu BFD 

Światowe Dni Młodzieży w Konarach 
Za oknami widać już wiosnę, a w Bonifraterskiej Fundacji 

Dobroczynnej ruszyły  intensywne prace ziemne  

i ogrodowe. To nie tylko z powodu rozpoczęcia sezonu 

zasiewów, przygotowywania upraw i porządków po 

zimowych miesiącach. Fundacja wraz z Zakonem 

zaczynają się intensywnie przygotowywać do przyjęcia 

gości Światowych Dni Młodzieży, którzy przyjadą tu  

z różnych zakątków świata w ostatnim tygodniu lipca. 

Spotkanie to nazwane Zjazdem Młodych Szpitalników 

będzie miało część własną – integracyjną w niedzielę  

i poniedziałek (24, 25 lipca), by od wtorku 26 lipca, 

włączyć się już w wydarzenia Światowych Dni Młodzieży.                                        

      Dlaczego Młodych Szpitalników? Gdyż właściwa, pełna 

nazwa Zakonu to Zakon Szpitalny św. Jana Bożego.  

W różnych częściach świata ukształtowały się jednak 

nazwy popularne, jak np. we Włoszech – Fatebenefratelli 

– Bracia Czyniący Dobro, w Niemczech – Barmherzige 

Bruder  - Bracia Miłosierni, w krajach języka hiszpańskiego 

– Hermanos San Juan de Dios – Bracia św. Jana Bożego,  

w Czechach i na Słowacji  - Milosrdni Bratria – też Bracia 

Miłosierni, zaś  w Polsce Bonifratrzy – Bonus Fratres – 

Dobrzy Bracia. Założyciel Zakonu wołał w latach 40-tych 

XVI wieku na ulicach hiszpańskiej Grenady – Bracia czyńcie 

dobro - i pokazywał jak można z chrześcijańską 

gościnnością (hospitalitas) przyjmować biednych 

i chorych, bezdomnych i odrzuconych, dawać im 

schronienie, opiekę i okazywać miłość. Bracia zakonni, 

świeccy współpracownicy, władze Zakonu z Rzymu – 

spotkają się w Konarach, by lepiej się poznać, by cieszyć 

się wspólnotą, by przeżyć wzniosłe chwile i zawieść  

w różne zakątki świata wspomnienia z tych kilku dni. 

Bonifraterska gościnność zobowiązuje więc w Fundacji, jak 

to się popularnie mówi – wszystkie ręce na pokład. 

Zarówno terapeuci i opiekunowie jak i nasi mieszkańcy 

i podopieczni, na ile starczy sił i umiejętności, włączają się 

w te przygotowania. Musimy przystosować teren 

zabezpieczyć posiłki i noclegi, a że przyjechać ma nawet 

do 200 osób, wyzwanie jest niecodzienne.  

     Jeśli ktoś z Państwa czytających ten artykulik, zechce 

wesprzeć, w dowolnej formie, nasze starania, będziemy 

niezwykle wdzięczni. Niech ten czas przygotowań 

zaowocuje nowymi kontaktami, nowymi inicjatywami, 

niech buduje nowe, lokalne więzi.  

Wszystkim wspólnym inicjatywom niech przyświeca cytat 

ze słów św. Jana Bożego, umieszczony u wejścia do 

naszego Centrum Warsztatowo – Rehabilitacyjnego – 

            „ Wszystko ginie oprócz dobrych uczynków”    

 

                               Marek Krobicki 

              Prezes Fundacji BFD 
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					Wieści	z	Zielonej	

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH U OO. FRANCISZKANÓW 

W Niedzielę Palmową  tradycyjnie o godz. 9.30 po mszy św. w Bazylice Ojców Franciszkanów w 

Krakowie odbył się konkurs palm wielkanocnych, organizowany przez stowarzyszenie pomocy 

socjalnej Gaudium et Spes. W konkursie udział wzięły osoby niepełnosprawne,  mieszkańcy 

domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia. Nie zabrakło i nas.....przedstawicieli DPS 

Konary. Po mszy  obyło się poświęcenie palm a przedstawiciele poszczególnych ośrodków 

zgromadzili się na krużgankach krakowskiego klasztoru franciszkanów. Uczestnicy  

samodzielnie przygotowali palmy, które zaprezentowali na konkursie. Konkurencje odbywały 

się w przeróżnych kategoriach: na najdłuższą, najkrótszą, najbardziej oryginalną, tradycyjną, 

nowoczesną itp.  Każda ręcznie wykonana palma, tradycyjna czy współczesna, była 

niepowtarzalna, przy tym często wykonana z ogromną precyzją. Z ogromną radością informuję, że zajęliśmy I miejsce  
w kategorii -,,tradycyjna palma wielkanocna''. Gratulujemy sobie wzajemnie a najbardziej Mieszkańcom zaangażowanym  

w zajęcia terapeutyczne. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością, więc konkurencja jest duża, jak mówią organizatorzy. 

Dla wszystkich obecnych organizatorzy przygotowali tradycyjny  przysmak – chleb ze smalcem i ciepły barszcz, którego 

starczyło dla wszystkich.  A  my chętnie spróbowaliśmy tych pyszności i z humorem wróciliśmy do domu.                                                                                                                 
                                                              Ewa Majewska, terapeutka DPS 
  

 

WIELKANOC W KONARACH 

Po raz kolejny uczestnicy, ich rodziny i kadra, spotkali się  

w świątecznych nastrojach przy jajku i wielkanocnej babce. Czas upłynął 

bardzo miło wśród wspólnych rozmów i życzeń. Jak zawsze 

zaprezentowaliśmy nasze prace, które można było zakupić. Podczas 

spotkania powołana została Rada Rodziców, w której skład weszli: Renata 

Liskiewicz, Henryka Pachel i Zbigniew Cholewiński. Niespełna tydzień 

później odbyło się kolejne Spotkanie Wielkanocne, tym razem w szerokim 

gronie bonifraterskiej rodziny. Przybyli na nie Uczestnicy i Pracownicy wszystkich dzieł BFD a życzenia składali  ks. Kapelan 

Kazimierz i Zarząd Fundacji. Zanim skosztowaliśmy potraw i ciast oglądaliśmy film z obchodów Niedzieli Palmowej  

w Konarach i  prezentację multimedialną o wycieczce do Barcelony przygotowaną przez rehabilitantkę Natalię. 

                                                                                                                                                           Monika Surówka, terapeutka WTZ                               
 

NIEDZIELA PALMOWA NA ZIELONEJ 

20 marca o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta procesja Niedzieli Palmowej. 

Przebrani w stroje z epoki aktorzy, żywy osiołek, liście palmowe, pieśni 

wykonywane tylko ten jeden raz w roku stworzyły wyjątkową atmosferę, która 

zachwyciła zebranych. Miesiąc przed Świętami Wielkanocnymi narodził się 

pomysł zorganizowania Misterium Niedzieli Palmowej w Bonifraterskiej Fundacji 

Dobroczynnej w Konarach, którego głównym inicjatorem był Pan Prezes Marek 

Krobicki. Do naszej stajni zawitał osiołek, dzięki któremu można było 

zorganizować symboliczny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Pomysł Pana Prezesa zaczął być realizowany. Pierwszym etapem 

był scenariusz i dobór pieśni. Uczestnicy z wielką radością i zaangażowaniem brali udział w próbach i przygotowaniach. Nad 

całością czuwała Pani Jadwiga Gawor a  przygotowaniem strojów, które nadały 

kolorytu całości zajęła się Pani Zofia Mlaś . W realizacji przedsięwzięcia pomagały 

Pani Jolanta Tarasiuk, Barbara Strzebońska oraz Teresa Szterleja. Główną rolę 

Jezusa zagrał terapeuta Rafał Sowa, a niesfornym osłem zajął się Pan Przemysław 

Krzeszowiak. Do udziału w Misterium zaproszono Panią Dorotę Nowak ze swoją 

rodziną oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Konarach, młodzież z okolicznych 

szkół i lokalną społeczność. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem i spotkało 

się z życzliwym przyjęciem wśród zebranych. Tak uroczysta oprawa Niedzieli 

Palmowej nie miała precedensu nie tylko w Konarach , ale również w okolicy.                           

                                                                                            Jadwiga Gawor i Zofia Mlaś, terapeutki ŚDS                                                               
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					Bonifraterski	Kram  

Kolejnym naturalnym produktem, który chcielibyśmy 

Państwu przedstawić i zarekomendować są świece 

z prawdziwego wosku pszczelego. Obecnie świece wyszły 

już powszechnego użytku, w dobie elektryczności rzadko 

sięgamy po tego rodzaju produkty, a jeśli już kupujemy, to 

tanie aromatyzowane świeczki stearynowe. A jednak 

świeca woskowa ma do zaoferowania znacznie więcej. 

Są one wykonywane metodą ręczną, z czystego, 

naturalnego wosku pszczelego oraz knota zrobionego  

z bawełny (który zaleca się gasić mokrymi palcami) – 100% 

natury. Wosk pochodzi z naszej pasieki, jest więc 

produktem ekologicznym i najwyższej jakości. Świece 

woskowe mają szereg zalet:                                                        

- podczas spalania wydzielają delikatny miodowo – 

propolisowy zapach,                                                                  

- jonizują ujemnie powietrze, czyli neutralizują negatywne 

promieniowanie emitowane przez urządzenia 

elektroniczne, co szczególnie istotne w dobie 

wszędobylskiej elektroniki (komputery, laptopy, tablety, 

komórki), 

- spalają się bez dymowo, więc nie szkodzą 

- działają kojąco i relaksująco, wprowadzając nastrój 

ciepła i spokoju, co szczególnie istotne po ciężkim dniu  

w pracy czy wieczorem w łazience,  

- neutralizują zapach dymu tytoniowego, 

- wydzielane z płomienia świecy woskowej ujemne jony 

oczyszczają powietrze łagodząc dolegliwości nieżytu 

górnych dróg oddechowych, chorób płuc, astmy, alergii, 

kataru – tak, właściwości prozdrowotne wosku pszczelego 

znane są od tysięcy lat,                                                                

- charakteryzują się ładnym i oryginalnym wyglądem 

czystego produktu pochodzącego z natury, co jest nie do 

przecenienia, gdyż świeca może być także elementem 

ozdobnym i artystycznym w domu. 

Jak widać świece woskowe mają same zalety. Jeśli 

dodamy do tego przeróżne kształty i formy,  

w których występuje nasz produkt oraz atrakcyjne ceny, 

to każdy może wybrać coś dla siebie –  

w zależności od nastroju i potrzeby. Wieczorna kąpiel  

w wannie przy pięknie pachnącej, naturalnej świecy 

woskowej z Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej,  

z pewnością zrelaksuje i pomoże pozytywnie zamknąć 

dzień! 

Zapraszamy do naszego „stoiska” w serwisie allegro.pl  

– użytkownik „bonifundo”.  

 

Piotr Filipowski,  
            kierownik działu terapeutyczno – socjalnego DPS 
 

 

 

 

 

 

 

Świece z wosku pszczelego 
 
 
 

 
„ ZIELONA KAPELA” podczas Festiwalu Twórczości 

Osób Niepełnosprawnych w Chrzanowie 
 

 
 
 
  
Boni – Wieści miesięcznik Bonifraterskiej Fundacji            
Dobroczynnej w Konarach; 
Konary 21, 32-040 Świątniki Górne; 
tel: 666 255 413 
e – mail:  fundacja@bonifratrzy.pl                                                         
www.bonifratrzy.pl/bfd 
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