
 

GRUDZIEO 2009 

WTZ Trzebnica w Bydgoszczy - Możemy z dumą przyznad, że mamy talent! 

 

    Dnia 14 grudnia 2009 roku, wczesnym rankiem, ruszyliśmy w długą podróż do Bydgoszczy po odbiór nagród oraz na 

eliminacje konkursu teatralnego. Po pięciu godzinach jazdy byliśmy na miejscu. Temat przewodni konkursu brzmiał 

następująco: „Żyjąc z godnością sięgamy po szczęście”. 

 

Jako pierwszy wystąpił Artur Kurek, który zaśpiewał utwór zespołu Perfekt pod tytułem: „Autobiografia”. 

  

  

  

  

 

Poziom był niesamowicie wysoki. Przybyły osoby z całej Polski by zaprezentowad się na scenie w Filharmonii 

Pomorskiej. Około południa emocje sięgały zenitu, nadszedł czas konkursu teatralnego. Wszyscy z ogromną powagą i 

pełnym profesjonalizmem wcielili się w swoje role. Po dniu pełnym wrażeo oraz pysznym obiedzie, udaliśmy się do 

naszego trzy gwiazdkowego hotelu. Wszyscy czuliśmy się jak zwycięzcy. 



 

 

Drugiego dnia odbyła się gala wręczenia nagród oraz występ Anny Marii Jopek. Po koncercie każdy mógł zrobid 

sobie zdjęcie ze słynną wokalistką oraz otrzymad autograf. 

 

I miejsce w konkursie fotograficznym dla Marcina Wysockiego 

II miejsce w konkursie rękodzieła dla Krystiana Puzio 

Wyróżnienie w konkursie teatralnym dla WTZ Trzebnica 

Materiał przygotowała: Agnieszka Wiącek 



PAŹDZIERNIK 2009 

Wycieczka do Krakowa. W dniach 7-9 października zwiedzaliśmy Kraków i okolice. Pierwszego dnia zatrzymaliśmy 

się w Wieliczce, gdzie podziwialiśmy Kopalnię Soli. Następnego dnia odwiedziliśmy Zamek Królewski oraz Katedrę na 

Wawelu, w której zobaczyliśmy Dzwon Zygmunta i Groby Królewskie. Pełni sił i zapału schodziliśmy sześddziesiąt metrów 

do Smoczej Jamy, aby zobaczyd legendarnego Smoka Wawelskiego. Z fascynacją oglądaliśmy Ołtarz Wita Stwosza w 

Bazylice Mariackiej. Ostatniego dnia każdy miał okazję pomodlid się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 

oraz zwiedzid rodzinne miasto Naszego Papieża. 
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  WADOWICE 

 

przygotowała p. Agnieszka Wiącek 19.10.2009 

 ************************************************************************************************** 

WRZESIEŃ 2009 

Nasz udział w Trzebnickim Święcie Sadów 

    Trzebnickie Święto Sadów jest imprezą o długiej tradycji i ugruntowanej pozycji pośród wydarzeo kulturalnych 

Dolnego Śląska. W tym roku Trzebnica świętowała w dniu 20 września. Tradycyjnie podczas święta można było skosztowad 

owoców z okolicznych sadów, zakupid sadzonki drzew i krzewów. Było też okazją do zaprezentowania naszych wyrobów tj. 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebnicy na specjalnym straganie przygotowanym przez organizatorów 

obchodów święta... 



 

Stragan WTZ prezentował się wspaniale więc kolejka do zakupu wyrobów ustawiała się znaczna (patrz zdjęcie środkowe). 

 

Na zdjęciach uczestnicy WTZ z rodzinami podczas świętowania Święta Sadów w Trzebnicy na Placu Pielgrzymkowym. 

     

   

************************************************************************************************** 

 

 

 



SIERPIEŃ 2009 

Udział w I Turnieju Rycerskim i Jarmarku Cysterskim 

 W dniach 15 i 16 sierpnia 2009 roku Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" uczestniczyło w imprezie pn. 

"1 Turniej Rycerski i Jarmark Cysterski" zorganizowany pod patronatem Burmistrza Trzebnicy na placu pielgrzymkowym w 

Trzebnicy. 

    Podczas imprezy zostały zaprezentowane wyroby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wyroby wykonały osoby 

niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach warsztatowych pracowni ceramicznej i rękodzieła artystycznego. 

   Oto kilka zdjęd upamiętniających to wydarzenie. 

 

 

 

  

 



 

LIPIEC 2009 

ZAKOOCZENIE ROKU PRACY w WTZ 

    W dniu 10 lipca 2009 roku w naszym warsztacie dobiegł kolejny rok naszej pracy. Była więc okazja do podziękowania 

Panu Bogu we wspólnej Eucharystii sprawowanej w miejscowej kaplicy za ten rok oraz była okazja do uroczystego 

podsumowania minionego roku przed przerwą urlopową. 

    Z tej okazji uczestnicy wraz kadrą i zaproszonymi gośdmi spotkali się na uroczystym zakooczeniu roku pracy w siedzibie 

Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" przy ul. Stawowej 1 w Trzebnicy. 

    Spotkanie przygotowali uczestnicy wtz pod fachowym okiem instruktorów terapeutów. Spotkanie prowadził Krystian 

Puzio a tłem spotkania był występ warsztatowego zespołu "Narcyz". Program występu przygotowała p. Beata Szymaoska - 

instruktor pracowni muzykoterapii.  Salę do spotkania i skromny poczęstunek przygotowała pracownia gospodarstwa 

domowego z p.Dagmarą Kolad-Chołdakowską. 

 

Na zdjęciu lewym-prowadzący spotkanie Krystian Puzio ze stojącą obok prezes stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" 

Jadwigą Sielską a poniżej występy zespołu "Narcyz" 



 

    Występom przyglądali się pilnie zaproszeni goście, rodzice i opiekunowie uczestników warsztatów. Przyjechali z różnych 

miejscowości powiatu trzebnickiego: z Obornik Śl., Prusic, Złotowa, Kuźniczyska, Masłowca, Trzebnicy, Machnic, 

Strzeszowa, Szewc, Pęgowa... 

 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście (zdjęcia powyżej): Z-ca Dyrektora PCPR w Trzebnicy p. Zofia 

Kaczmarek, członkowie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" p. Jan Barchan i p. Elżbieta Trębicka-

Wysocka oraz ks. Wiesław Waldon SDS- wikary par. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy 

    Z okazji zakooczenia roku pracy w warsztacie terapii zajęciowej wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy 

dokumentujące uczestnictwo przez kolejny rok w zajęciach rehabilitacyjnych oraz skromny upominek od kierownictwa 

warsztatu. 

   



 

  

Wręczanie okolicznościowych dyplomów uczestnikom wtz dokumentujących ich roczną pracę. Na zdjęciach 

powyżej Piotr Paczkowski otrzymuje dyplom z rąk prezesa p. Jadwigi Sielskiej - oraz Kazimierz Zabłocki - dyplom wręcza p. 

Alicja Tas - kierownik wtz 

   

     Na koniec spotkania była możliwośd pozowania do pamiątkowego zdjęcia, zaprezentowania wytworów pracowni 

rękodzieła artystycznego oraz wspólnych taoców. 

 

 

Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku na urlopie !!! 

 ************************************************************************************************ 

CZERWIEC 2009 

W dniu 10 czerwca 2009 roku uczestnicy wtz wraz z innymi osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Oborniki Śl. 

przebywali na wycieczce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie NADZIEJA. 

Celem Wycieczki było zwiedzenie Kopalni Złota w Złotym Stoku. 



 

 

Wycieczkę dofinansował Burmistrz Obornik Śl. w ramach zadania "Oborniki Śl. niepełnosprawnym" 

  

************************************************************************************************* 

 VII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 

Przegląd odbył się w dniach 2-5 czerwca 2009 roku w Tczewie. Przegląd powstał z potrzeby prezentacji dokonao 

oraz możliwości artystycznych osób niepełnosprawnych. 

Na VII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie grupa "NARCYZ" z naszych warsztatów, 

zaprezentowała spektakl ,,Ballada o krzyżu”. W imprezie udział wzięły także zespoły z Niemiec, Litwy, Białorusi, Bułgarii, 

Macedonii, Azerbejdżanu, RPA, Nigerii, Hiszpanii, Rosji i Łotwy. 

 Z regionu dolnośląskiego eliminacje przeszły tylko dwie grupy, w tym właśnie grupa ,,NARCYZ” z Trzebnicy.  

– Uważam, że dla naszego miasta jest to powód do dumy, że osoby niepełnosprawne objęte są u nas profesjonalną 

opieką, a w miejscach, gdzie wyjeżdżamy promujemy również naszą Trzebnicę – powiedziała Alicja Tas kierownik WTZ. 



 

*************************************************************************************************** 

MAJ 2009 

Wystawa prac plastycznych!!! 

W dniu 29 maja 2009 roku w Trzebnickim Ośrodku  Kultury (TOK) w Trzebnicy otwarto wystawę prac malarskich 

niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka " -  

naszych warsztatów. 

 

Wystawę otworzyła w zastępstwie Dyrektora TOK -  p. Łucja Kołodziejczyk (na lewym zdjęciu powyżej). W 

uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy: Dyrektor Zbigniew 

Małkiewicz i jego Z-ca Zofia Kaczmarek (na prawym zdjęciu powyżej). 

Najliczniej stawili się sami autorzy prac, dla których ogromnym przeżyciem było prezentowanie wykonanych 

własnoręcznie, często z ogromnym wysiłkiem,  prac malarskich. 

 



 

 Prace te powstawały z pomocą i pod okiem instruktorów-terapeutów pracowni ceramicznej i plastycznej: Lidii 

Zarzecznej-Szkwerko i Małgorzaty Kremzy, które to Panie z wielkim zaangażowaniem wraz z uczestnikami WTZ 

przygotowały wystawę. 

Jesteśmy przekonani, że to nie ostatnia taka wystawa i że jeszcze wiele ciekawych prac wykonają i zaprezentują 

uczestnicy Naszych Warsztatów. 

Wystawę można oglądad do dnia 30 czerwca 2009r. -

  ZAPRASZAMY!!!                                                                                                                                                                                        

***************************************************************************************************  

Spotkanie z rodzicami z okazji Dnia Matki i Ojca 

W dniu 20 maja 2009 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy przy ul. Stawowej 1 odbyła się 

uroczystośd z okazji mających nadejśd Dnia Matki i Ojca. 

Uczestnicy Warsztatów wraz z terapeutką, Panią Beatą Szymaoską przygotowali program artystyczny. Podopieczni 

śpiewali piosenki, składali życzenia swoim rodzicom, były również zabawne skecze. Po występach był poczęstunek, rodzice 

od dzieci dostali drobne upominki, własnoręcznie wykonane. Było miło i wesoło. 

Po zakooczeniu uroczystości mama Marcina Stachurskiego podziękowała uczestnikom i terapeutom za 

zorganizowanie miłego spotkania. 

***************************************************************************************************  

Wycieczka do Zamku Książ i Palmiarni  w Wałbrzychu

 



W dniu 14 maja 2009 roku uczestnicy WTZ Trzebnica wraz z innymi osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy 

Oborniki Śl., Prusice, Zawonia, Trzebnica i Wisznia Mała uczestniczyli w wycieczce do Wałbrzycha do Zamku Książ. W 

programie było także zwiedzanie zabytkowej Palmiarni należącej do kompleksu Książ. 

Wycieczkę dofinansował Burmistrz Obornik Śl. w ramach zadania "Oborniki Śl. niepełnosprawnym" jako zadanie 

konkursowe Gminy Oborniki Śl. w roku 2009. 

***************************************************************************************************  

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia 2009 roku zmarł nagle członek zarządu naszego stowarzyszenia p. 

Kazimierz Pióro. 

 

  

Pan Kazimierz pełnił w zarządzie funkcję sekretarza. 

Wszyscy członkowie stowarzyszenia, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebnicy składają 

rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia.  

 

Dziękujemy Ci, Panie Kazimierzu, za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym stowarzyszeniu!!! 

*************************************************************************************************** 

 

KWIECIEŃ 2009 

Wystawa  

W dniu 03.04.2009.r, o godzinie 11.30 na Warsztatach Terapii Zajęciowej, odbył się wernisaż prac uczestników 

warsztatów. Na jego pomysł wpadła Pani Małgosia Kremza, prowadząca na co dzieo Pracownię Plastyczną. 

Wernisaż rozpoczęły Pani Kierownik Alicja Walczak, Pani Lidia Zarzeczna-Szkwerko i Pani Małgosia. Powitały one 

przybyłych gości. Pani Lidia opowiedziała, jak zrodził się pomysł wernisażu. Taki wernisaż okazja do zaprezentowania prac 

malarskich uczestników naszych warsztatów. 

Wszyscy autorzy prac byli bardzo mocno zaangażowani w ich powstanie, dlatego wystawa była równocześnie 

nagrodą dla nich. Moglibyśmy na niej oglądad m.in. pejzaże malowane z własnej wyobraźni ,jak również powstałe na bazie 

znanych dzieł lub fotografii, portrety, martwe natury, kwiaty. 

Każdy z autorów ma ulubiony temat malarski co widad w ich pracach: Rafał Fojcik jest znakomitym kopistą, Paweł 

Banaszczyk i Robert Piotrowski kochają pejzaż, Krystian Puzio lubi van Gogha i jego słoneczniki, Marta Wojtaszek odważyła 

się podjąd trudny temat portretu, a Marcin Wysocki perspektywy. Oliwia Zarzeczna, Sławek Hęciek i Joasia Kicka sprawdzili 

się wielu tematach. 



   

 

 *************************************************************************************************** 

LUTY 2009 

Bo ja taoczyd chce...  Relacja z Zabawy Karnawałowej 

         Dnia 17.02.2009 zostaliśmy zaproszeni na Zabawę Karnawałową do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

Na miejsce dotarliśmy na piechotę , niektórzy przyjechali busem.  Zziębnięci i głodni taoców ruszyliśmy w stronę miejsca, 

gdzie odbywad się miała zabawa. 

         Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zaproszeni na salę gimnastyczną. Wszystkich uczniów szkoły i nas przywitała 

uroczyście Pani Dyrektor. Życzyła nam dobrej zabawy. 

          Następnie rozgorzała muzyka, której trudno było się oprzed... Więc nie było mowy o podpieraniu ścian, tylko wszyscy 

ruszyli w tany... nawet nasze panie terapeutki wywijały na parkiecie. Jeśli ktoś poczuł się zmęczony, mógł złapad trochę 

oddechu, odpoczywając na ławeczce. 

         Na głodnych i spragnionych czekał poczęstunek przygotowany przez Panią Elżbietę Walczak. Można było skosztowad: 

ciasteczka, paluszki, wafelki i grzanki czosnkowe. Poczęstunek przygotowany został w kuchni tego ośrodka. 

         Gdy brzuszki zostały wypełnione, a podniebienia zaspokojone odbył się Konkurs Piosenki. Udział wzięli wszyscy w 

zasadzie, gdyż każdy słuchając solistów, pod nosem coś nucił. Odwagę by wyjśd przed wszystkich mieli: Tomek Kwak, 

Sławek Chęciek, Marta Kłaptocz, Łukasz Jurasz, Krzysiu Pióro, Jacek Żak oraz uczniowie ośrodka. Byliśmy dumni z naszych 

kolegów i koleżanek. 

         Po wspólnym śpiewaniu przyszedł czas by rozruszad kości i powrócid na parkiet. Taoczyliśmy w kółeczku, w parach, 

węża. Odbył się konkurs taoca w parach. Nas reprezentował Łukasz Jurasz i Marta Kłaptocz. Łukasz wykazał się nie lada 

umiejętnościami, wziął Martę na ręce. 

         Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy na Warsztaty. Okres karnawału dobiegł kooca. Nadchodzi czas zadumy i 

przemyśleo. Po tyle taocach jakie mieliśmy, ten czas bardzo nas się przyda.   

*************************************************************************************************** 

  

 



My tam też byliśmy... 

Albertiana to Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Pomysłodawczynią tego Konkursu jest 

ANNA DYMNA. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2001 roku. Od momentu powstania w 2003 roku, 

współorganizatorem Festiwalu, obok Fundacji im. Brata Alberta, jest także Fundacja “Mimo Wszystko”. W imprezie 

rokrocznie bierze udział ponad tysiąc osób. 

W tym roku, my też postanowiliśmy razem z Panią Beatą Szymaoską wsiąśd udział. Niestety, nie udało nam się 

zakwalifikowad do dalszego etapu, ale otrzymaliśmy zaproszenie, by zobaczyd jak inni występują. 

W dniu 02.02.2009 r. pojechaliśmy do Wrocławia, do Teatru Muzycznego Capitol”. Po raz dziewiąty Wrocław 

gościł Albertianę u siebie. Wyjechaliśmy po godz. 9.00, pod opieka naszych terapeutów. Zabraliśmy ze sobą kanapki i 

napoje. 

Po wielu logistycznych trudach, dotarliśmy po godzinie 11.00 na miejsce (były straszne warunki zimowe na 

drogach). W tym roku było sześd zespołów z różnych placówek. Placówki przygotowały przedstawienia o różnej tematyce. 

Obejrzeliśmy wiele przedstawieo m.in. Kameleon - „Opowieśd o miłości”, ”Kama makaka ma - zabawy z językiem”, Teatr 

taoca „Droga do miłości”, Okuliki - „Miłosierny Samarytanin”, Tarat - „Piosenka jest dobra na wszystko”, Iskierki - „Czarna 

mamba”, Muminek Blues Band „Legenda o Smoku Wawelskim”. 

Oprócz przedstawieo teatralnych, były także występy wokalne solistów. W kategorii solistów usłyszeliśmy: Darię 

Karbowską „Wróbelek”, Jana Stodolnego i „JambalayE”, Natalię Bulioską i „Radośd najpiękniejszych lat”, Ewę Żokowską i 

„Daj mi chwilę”, Pawła Szweda „Czas nas uczy pogody”, Magdalenę Hędka i  „Remedium”. 

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali maski symbolizujące Krakowskie Teatry, a także możliwośd wyjazdu do 

Krakowa na Finał IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości osób Niepełnosprawnych „Albertina”. Wrocławskie Prezentacje 

wygrał spektakl Muminek Blues Band z przedstawieniem pt.: „Legenda o smoku wawelskim”. 

Następny taki festiwal za rok. Może i nam się uda w przyszłym roku odwiedzid Miasto Kraka… 

 ************************************************************************************************** 

STYCZEŃ 2009 

Cała sala śpiewa z nami, taocząc... 

W dniu 30 stycznia 2009 roku, w sali gimnastycznej przy ul. Stawowej 1 w Trzebnicy, odbyła sie Zabawa 

Karnawałowa zorganizowana przez uczestników WTZ Trzebnica. Przygotowała ją pani Beata Szymaoska, która zajęła się 

organizacją zabawy, przygotowaniem sprzętu muzycznego, nagłośnieniem i oświetleniem. 

 

 O muzykę zadbał DJ Sławek, oferując nam muzykę w rytmie disco i dance. Odbyło się również karaoke, w którym 

wzięli udział m.in. Tomasz Kwak, Marcin Wysocki, Ula Stankowska, Marta Kłaptocz. 



 Ale nie samymi hulankami człowiek żyje... Była również zabawa z krzesełkami, w której zwyciężył Marcin Wysocki. 

Pracownia Gospodarstwa Domowego zadbała o nasze podniebienie, przygotowując słodki poczęstunek i napoje. 

Były taoce w parach i w kółeczku, gdzie wszyscy dobrze się bawili. Uwieoczeniem imprezy był wybór Króla 

i Królowej balu. Zostali nimi  Marcin Stachurski i Kasia Jankowska. 

 

Taocom nie było kooca. Karnawał jeszcze trwa...  do środy popielcowej, więc może już niedługo spotkamy się na kolejnych 

taocach... wszak muzyka łagodzi obyczaje.. 

 *************************************************************************************************** 

Było u nas głośno... czyli koncert Vox Nostra na WTZ 

W dniu 20 stycznia 2009 roku odwiedził nas zespół VOX NOSTRA założony przez kleryków z Wyższego Seminarium 

Duchownego księży Salwatorianów z Bagna k/Obornik Śl. 

 

Grali i śpiewali oni piosenki o tematyce religijnej, głównie kolędy. Były one na tyle skoczne, że wszyscy uczestnicy 

powstawali z krzeseł, klaskali, a na koniec nawet taoczyli. 



 

Po koncercie Rafał Fojcik (na zdjęciu środkowym) i Sławek Hęciek , mieli okazję zagrad na instrumentach i okazało 

się, że mają talent, szczególnie Sławek do perkusji. W podziękowaniu klerycy otrzymali prezent - pracę wykonaną przez 

uczestników wtz. 

Klerycy często bisowali, ich koncert na długo pozostanie w naszej pamięci... 

Zaprosiliśmy więc zespół Vox Nostra jeszcze raz do nas. 


