
Szanowni Państwo, 

Jednym z ważniejszych celów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest realizacja działań 

 z zakresu aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu ma przyjemność zaprosić na wyjątkową Akcję skierowaną do Seniorów  

z wielkopolskich domów pomocy społecznej, pod hasłem:  

„Niezapominajkowa Jesień - Biblioterapia z Magdaleną Witkiewicz w Domach Pomocy Społecznej” 

Wspólnie ze znaną pisarką – Magdaleną Witkiewicz pragniemy przypomnieć o leczniczej mocy słowa. 

 

Aby przystąpić do akcji, należy:  

1. Zgłosić chęć udziału Placówki w Akcji, wysyłając e-maila na adres: konferencje.poznan@pfron.org.pl 

o treści:  

‘Zgłaszamy swój udział w Akcji „Niezapominajkowa Jesień - Biblioterapia z Magdaleną Witkiewicz w Domach 

Pomocy Społecznej’ oraz podać adres korespondencyjny Placówki. 

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 7 października 2019 roku.  

Pierwszych 50 zgłoszonych Domów Pomocy Społecznej otrzyma najnowszą książkę Magdaleny Witkiewicz  

„Jeszcze się kiedyś spotkamy”. Ponadto dla 30 Placówek, które najszybciej prześlą zgłoszenia, przewidujemy 

dodatkowy pakiet kilku innych powieści pisarki. 

2. W e-mailu ze zgłoszeniem należy także umieścić informację, że po otrzymaniu od PFRON książki/książek 

zobowiązują się Państwo przesłać e-mailem zdjęcie, które pokaże, że Seniorzy w Państwa Placówce lubią 

czytać/słuchać czytanych książek – może to być np. zdjęcie biblioteki w Państwa Placówce, kącika czytelniczego, 

relacji z zajęć z biblioterapii. Zdjęcie musi także zawierać opis (kogo i co przedstawia) 

– UWAGA: NA ZDJĘCIU MA BYĆ WIDOCZNA POWIEŚĆ MAGDALENY WITKIEWICZ. Liczymy na Państwa kreatywność.  

W przypadku wykorzystania w przygotowanej pracy/zdjęciu wizerunku osób, należy dodatkowo odesłać skan 

podpisanej przez te osoby ‘Klauzuli informacyjnej ze zgodą na wykorzystanie wizerunku’. 

3. Z nadesłanych przez Państwa zdjęć powstanie kolaż, który trafi do autorki, Magdaleny Witkiewicz oraz zostanie 

opublikowany na stronie internetowej PFRON. 

4. Prosimy również o informację, czy Seniorzy z Państwa Placówek mieliby ochotę spotkać się osobiście z autorką? – 

zaprosimy wówczas Magdalenę Witkiewicz do Poznania i zorganizujemy kameralne spotkanie autorskie. 

 

Książki Magdaleny Witkiewicz są wspaniałym przykładem lektur, które mogą w pozytywny sposób oddziaływać  

na codzienność Seniora w Domu Pomocy Społecznej. „Pracownia dobrych myśli”, „Moralność pani Piontek”, 

„Milaczek”, „Ballada o ciotce Matyldzie”, „Czereśnie zawsze muszą być dwie” – to polecane powieści, które  

z pewnością spodobają się Seniorom, wywołają uśmiech i poprawią samopoczucie. Pragniemy zachęcić  

do indywidualnego czytania w zaciszu pokoju lub prowadzenia spotkań - czytania dla większej grupy w bibliotece, 

pracowni, ogrodzie…  

Premierowa powieść pt. „Jeszcze się kiedyś spotkamy” to „wzruszająca opowieść o różnych obliczach miłości 

wykradzionych wojnie, życiowych wyborach i rodzinnych tajemnicach, które wpływają na nas bardziej niż myślimy. Bo 

to, kim jesteśmy nie zależy wyłącznie od naszych genów, czy wychowania, ale również od przeżyć naszych przodków. 

Od wszystkich tajemnic, które krążą w naszych rodzinach do kilku pokoleń wstecz. Adela, Franciszek, Janek, Rachela, 

Joachim i Sabina mieli wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze miłości i prawdziwe przyjaźnie. Po prostu byli 

przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko. Wiele lat później, wnuczka Adeli, Justyna, przeżywa kryzys małżeński.  

Dopiero wówczas poznaje historię swojej babki i jej przyjaciół. Historię, która zmienia ją na zawsze”. 

Magdalena Witkiewicz, bestsellerowa polska autorka, uwielbiana głównie przez kobiety. Od lat wzrusza i motywuje 

swoich czytelników, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W swych powieściach porusza tematy samotności, 

poszukiwania sensu życia, dokonywania niełatwych wyborów, miłości. Nazywana specjalistką od szczęśliwych 

zakończeń, opowiada o poważnych sprawach w lekkim, a czasami nawet w bardzo lekkim stylu. 

http://www.magdalenawitkiewicz.pl/ 
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