GRUDZIEŃ 2011
Spotkanie opłatkowe
Dnia 16 grudnia 2011 odbyło się warsztatowe spotkanie opłatkowe. Tym razem spotkaliśmy się
we własnym gronie, naszej „warsztatowej rodziny”. Jak co roku, wszystko rozpoczęło się Mszą świętą w
kaplicy na drugim piętrze naszego budynku, której przewodniczył ks. Bogdan Pałka. Zamierzeniem było
jak najwierniejsze oddanie atmosfery wieczoru wigilijnego –po prostu miało być tak jak w domu. Odbyło
się więc tradycyjne czytanie fragmentu Ewangelii opowiadającego historię Narodzenia Pańskiego w
wykonaniu pana prezesa Zbigniewa Stachu rskiego, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń oraz wspólna
„wieczerza”. Mimo, iż godzina była wczesna, jak na prawdziwą wieczerzę, zapach tradycyjnych wigilijnych
potraw, blask świec, dekoracje i dźwięki kolęd wprowadzały wszystkich w niezwykły świąte czny nastrój…
Staramy się kultywować polskie zwyczaje, nie mogło więc obejść się bez barszczu z uszkami, pierogów,
ryby po grecku, pasztecików z kapustą i grzybami (hit pracowni gospodarstwa domowego) oraz
upieczonych przez mamy uczestników wspaniałych ci ast. … Palce lizać...
Spotkanie opłatkowe było również momentem pożegnania z ulubionym kierowcą busa, panem
Maćkiem Antkowiakiem i podziękowanie mu za dobrą współpracę, gdyż warsztat będzie miał od nowego
roku nowego przewoźnika. Pan Maciek przez ostatnie dwa lata był dla uczestników prawdziwym
przyjacielem oraz autorytetem. Sam bardzo nas polubił i tym bardziej pożegnanie było trudne… Nie
brakowało ciepłych słów, uroczystych przemów, żalu i nawet łez. Na pamiątkę w prezencie od wszystkich
uczestników przygotowaliśmy dla pana kierowcy pracę plastyczną, która przedstawia wszystkie osoby
związane z WTZ w Trzebnicy w wielkim autobusie, którym on sam kieruje J

więcej zdjęć w galerii WTZ
****************************************************************************************

LISTOPAD 2011
Zabawa andrzejkowa
Dnia 24 listopada pani kierownik i wszyscy terapeuci wraz z uczestnikami WTZ bawili się na
Zabawie Andrzejkowej zorganizowanej w sali gimnastycznej. Na bal przybyły ważne osobistości:
Fred Flinston z żoną Wilmą, we własnej osobie hrabia Dracula z Pensylwanii, jak również Hanna
Montana zza oceanu. Pieczę nad dobrym samopoczuciem kontrolowała niezawodna i w pełni gotowa do
nowych wyzwań nasza polska pielęgniarka. Wielką zagadką był nieznany Pan Alojzy, który zrobił furorę
wśród wszystkich pań. Koniecznie należy wspomnieć o Ś więtym Mikołaju, który przybył specjalnie
wcześniej na naszą zabawę z Laponii. Zawitała Julia poszukując swego Romeo, jednak bardzo dobrze się
bawiła i została do końca zabawy.
Jak to zawsze bywa w Andrzejki nie zabrakło różnych, ciekawych wróżb i zabaw. S erdecznie
dziękujemy Rodzicom, którzy wspomogli Zabawę Andrzejkową łakociami, owocami i napojami. I ja tam
byłam, słodkości zajadałam i napojami popijałam, a to co ujrzałam Wam napisałam.

więcej zdjęć w galerii WTZ
************************************************************************************

PAŹDZIERNIK 2011
III Dolnośląski Turniej Taneczny w Jaworze
Dnia 26.10.2011 grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Trzebnicy wraz z panią
kierownik Alicją Tas i terapeutami: panią Anną Kowal i panią Beatą Szymańską wyjechali na III
Dolnośląski Turniej Taneczny do Jawora.
Turniej odbył się w Restauracji ''Pod Ulubionym Jaworem''. Wzięło w nim udział 14 grup z
województwa dolnośląskiego, m.in. Trzebnicy, Dobroszyc, Dzierżoniowa, Legnicy, Jawora. Gospodarzem
turnieju był Warsztat Terapii Zajęciowej z Jawora.
Pokazy odbywały się w dwóch kategoriach: para i grupa. W kategorii para trzebnicki warsztat
reprezentowali : Joanna Kania i Sławomir Hęciek. Zatańczyli do utworu Maryli Rodowicz „Szła dzieweczka
do laseczka.” W kategorii grupa wystąpili: Małgorzata Pludra, Urszula Stankow ska, Marta Wojtaszek,
Joanna Kania, Anna Wielińska, Sławomir Hęciek. Grupa wykonała układ choreograficzny do utworu Maryli
Rodowicz ''Co się stało z mamą?'' Za wykonane tańce uczestnicy otrzymali dyplom, statuetkę i w nagrodę
niszczarkę do dokumentów. Choć tancerze z Trzebnicy nie zajęli żadnego miejsca na podium, wrócili do
domu bardzo zadowoleni, ponieważ nawiązali nowe znajomości, ale spotkali też ''starych znajomych'' z
innych warsztatów.
Beata Szymańska instruktor terapii zajęciowej w Trzebnicy.

więcej zdjęć w galerii WTZ
Razem łatwiej o sukces
W piątek 21 października nasi sportowcy pojechali do Kalisza na Spartakiadę Sportowo Rekreacyjną „Razem łatwiej o sukces”. Uczestnicy U. Stankowska, M. Wojtaszek, M. Kłaptocz, P.
Banaszczyk oraz S. Hęciek długo przygotowywali się do zawodów pod ciągłą kontrolą Pani Anny Barabach
i Agnieszki Czwartosz. Zawody odbyły się na hali sportowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Na
spartakiadę zapraszał Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu. Uczestnicy rywalizowali w trzech
konkurencjach sportowych skok w dal, bieg na 60 m, rzu t piłką lekarską oraz w trzech konkurencjach
rekreacyjnych tor przeszkód, rzut do kosza, strzały na bramkę. Urszula Stankowska zdobyła I miejsce w
konkurencji rzut do kosza. Natomiast Marta Wojtaszek osiągnęła VI miejsce w torze przeszkód. Naszym
zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

więcej zdjęć w galerii WTZ
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W RZESIEŃ 2011
WTZ w Parku Wodnym "Zdrój"
Dnia 16.09.2011r. wszyscy uczestnicy wraz z terapeutami wybrali się
do Trzebnickiego Parku Wodnego "Zdrój" w Trzebnicy.
Przedstawiamy zdjęcia z tego pobytu .

więcej zdjęć w galerii WTZ
************************************************************************************
Pielgrzymka do Częstochowy
Wyruszyli w pielgrzymce na Jasną Górę dnia 23 września br. niepełnosprawni z naszego WTZ
opiekunami i instruktorami terapii.

wraz z

Pielgrzymkę zorganizowało Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”. Niepełnosprawni pielgrzymi, wędrując
autokarem, oczekiwali kontaktu z tak ważnym dla nich miejscem świętym – Sanktuarium Jasnogórskim. W miejscu tym,
na ręce Matki Bożej, złożyli już w roku 2006 własne prywatne intencje a jednocześnie, jako grupa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów, wypraszali u Pana Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej opieki nad
trzebnicką placówką. W roku bieżącym 2011 jechali podziękować za 5 lat jej funkcjonowania. Również dziękowali za
finansowe wsparcie działalności WTZ przez PFRON, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy jak i przez wielu darczyńców
z terenu powiatu trzebnickiego w tym i także Akcji Katolickiej w Obornikach Śląskich.
Pielgrzymowanie jest aktem dobrowolnym i bezinteresownym, dzięki któremu człowiek porzuca swoje rodzinne
strony, swoje przyzwyczajenia, swoje otoczenie, by w duchu religijnym udać się do sanktuarium, miejsca świętego.
W takim duchu wyruszyli też w pielgrzymce na Jasną Górę dnia 23 września 2011r. osoby z niepełnosprawnością i ich
opiekunowie z naszego warsztatu.
Pielgrzymkę zorganizowało stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”. Niepełnosprawni pielgrzymi, wędrując autokarem,
oczekiwali kontaktu z tak ważnym dla nich miejscem świętym – Sanktuarium Jasnogórskim.

W miejscu tym, na ręce Matki Bożej, złożyli już w roku 2006 własne prywatne intencje a jednocześnie, jako
grupa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, wypraszali u Pana Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej opieki
nad trzebnicką placówką. W roku bieżącym 2011 jechali podziękować za 5 lat jej funkcjonowania Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Trzebnicy (WTZ). Również dziękowali za finansowe wsparcie działalności WTZ przez PFRON, Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy jak i przez wielu darczyńców z terenu powiatu trzebnickiego w tym szczególnie Akcji
Katolickiej w Obornikach Śl. i Bankom Spółdzielczym w Obornikach Śl. i Trzebnicy.
Po spotkaniu się z Matką Bożą w jej cudownym wizerunku w kaplicy jasnogórskiej był czas na zwiedzenie
„Muzeum 600-lecia”, Sali Rycerskiej oraz jednego z czterech udostępnionych zwiedzającym bastionów twierdzy
jasnogórskiej.

Pielgrzymi odprawili także na Wałach Jasnogórskich drogę krzyżową prowadzoną przez p. Agnieszkę ZielińskąJarosz. Poszczególne stacje odczytali w skupieniu wyznaczeni uczestnicy pielgrzymki.

Był też czas na indywidualne spotkanie się z Matką Bożą w kaplicy jasnogórskiej, czas na zakup pamiątek oraz na
smaczny obiad w stołówce Jasnogórskiego Domu Pielgrzyma.

Centralnym wydarzeniem pielgrzymki było spotkanie się z Jezusem w Eucharystii, na którą pielgrzymi udali się do
pobliskiego Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Świętego Pawła w Masłońskiem pod Częstochową.

Eucharystii przewodniczył ks. Zbigniew Dudek SSP, który wygłosił okolicznościową homilię i udzielił na
zakończenie Eucharystii błogosławieństwa na drogę powrotną.

Późnym wieczorem zmęczeni ale radośni pielgrzymi dotarli do swoich domów. W pielgrzymce wzięło udział 35
osób niepełnosprawnych i ich 15 opiekunów.
Za pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki, Zarząd Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" serdecznie
dziękuje Pani Kierownik WTZ Alicji Tas.
************************************************************************************

S IERPIEŃ 2011

W dniu 17.08.2011r. do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej przybyła z wizytą
Pani Joanna Wacławek, która pracuje w Trzebnickiej Straży Miejskiej. Spotkanie odbyło się w sali
gimnastycznej w budynku WTZ.
Miało ono na celu zapoznanie uczestników oraz terapeutów WTZ jak zachować się w sytuacji napadu,
kradzieży, pogryzienia przez psa, a także jak sami mamy przestrzegać prawa porządkowego w mieście
i otoczeniu społecznym. Często jesteśmy świadkami gdy komuś dzieje się krzywda i często nie wiemy
jak zareagować, przydarza nam się wiele sytuacji, w których potrzebna jest interwencja policji lub
straży miejskiej. Pani Joanna udzieliła nam przydatnych informacji byśmy wiedzieli jak radzić sobie w
tak trudnych i zaskakujących sytuacjach np.: jak prawidłowo poru szać się po drogach, jak reagować na
osoby, które naruszają naszą nietykalność osobistą, jak uniknąć pogryzienia przez psy, jak sami
musimy przestrzegać porządku by uniknąć mandatu itd. Pani Joanna otrzymała od nas drobny
upominek i została mile pożegnana.
****************************************************************************************************
OBCHODY JUBILEUSZU 5 lat DZIAŁALNOŚCI Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebnicy
Dnia 13 lipca 2011 uczestnicy WTZ Trzebnica obchodzili w Trzebnickim Ośrodku Kultury swój Jubileusz - 5 lat
istnienia. W uroczystości wzięli udział uczestnicy WTZ, instruktorzy-terapeuci oraz zaproszeni goście - rodzice i opiekunowie
niepełnosprawnych uczestników warsztatu. Również przybyli na obchody 5-cio lecia WTZ Starosta Trzebnicki p. Robert
Adach z Dyrektorem PCPR p. Zofią Kaczmarek oraz Burmistrz Gminy Trzebnica p. Marek Długozima.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz. 10.00 POLONEZEM, który poprowadziła kierownik
WTZ p. Alicja Tas z Marcinem Sielskim - uczestnikiem warsztatu.

W uroczystości udział wzięli honorowi goście

Na zdjęciu powyżej Starosta Powiatu Trzebnickiego p. Robert Adach w towarzystwie Dyrektora PCPR w Trzebnicy p. Zofii
Kaczmarek i Burmistrza Gminy Trzebnica p. Marka Długozimy. Na sąsiednim zdjęciu w środku Dyrektor OOK w Obornikach
Śl. p.Halina Muszak i Dyrektor Domu Kultury w Wiszni Małej p. Mariola Blacharczyk
Prezentacja dorobku WTZ w okresie 5-cu lat działalności WTZ (2006 - 2011)

Prezentację prowadzili (na zdjęciu) Krystian Puzio i Marcin Wysocki. Slajdy wyświetlała p. Agnieszka Wiącek instruktor terapeuta pracowni informatycznej.

Sztuka teatralna "DWA ŚWIATY" prezentowana przez uczestników WTZ.

Podziękowania za współpracę przez lata istnienia WTZ Trzebnica władzom Powiatu Trzebnickiego i Gminy Trzebnica.

Na zdjęciach: Podziękowania składa na ręce dostojnych gości kierownik WTZ p. Alicja Tas i prezes Trzebnickiego
Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka". Zbigniew Stachurski.

Jubileuszowy Tort

Podczas dzielenia Jubileuszowego Tortu przygrywał zespół z Obornik Śl. KEFIR Bend

Podziękowania za pracę terapeutyczną w imieniu uczestników warsztatu składają Kierownik WTZ i Prezes stowarzyszenia
"Uśmiech Dziecka"

A później już tylko wspólna zabawa...

Wspólne świętowanie JUBILEUSZU zostanie zapewne długo jeszcze w pamięci i będzie motywowało wszystkich do dalszej
pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w kolejnych latach jego działalności.
************************************************************************************************

CZERWIEC 2011
FESTYN MIĘDZY PARAFIALNY w OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Dnia 19 czerwca 2011 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebnicy zaprezentował prace
osób niepełnosprawnych intelektualnie na stoisku podczas festynu między parafialnego w Obornikach Śląskich.
***************************************************************************************************

I ZAWODY SPORTOWE "SPORT UCZY I ŁĄCZY WSZYSTKICH" DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dnia 10.06.2011r. na trzebnickim boisku Orlik odbyły się pierwsze zawody sportowe organizowane przez Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Trzebnicy prowadzone przez Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka"
Dnia 10.06.2011r. na trzebnickim boisku Orlik odbyły się pierwsze zawody sportowe organizowane przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Trzebnicy. Składały się z dwóch części: zawody drużynowe i indywidualne. Uczestnikami zadania byli
uczestnicy WTZ w Trzebnicy.
Zawody miały na celu wzrost aktywności sportowej, integrację społeczną uczestników poprzez:
-zdrową rywalizację sportową;
-wspólne gry i zabawy;
-wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej;
-rozbudzanie i kształtowanie potrzeb rekreacyjnych i sportowych;
-tworzenie wartości szeroko pojętej kultury fizycznej;
-tworzenie warunków do rozwoju sportu amatorskiego;
-wyrabiania nawyków aktywnego uczestnictwa w sporcie.
Nad przebiegiem całej imprezy sprawowały piecze Pani Anna Barabach i Pani Agnieszka Wiącek -instruktorzy
terapeuci WTZ. Po zakończeniu zaciętych rywalizacji nadszedł czas na spotkanie integracyjne aby wspólnie cieszyć się
z udanych wyników.

Wszyscy zawodnicy byli zadowoleni i zostali nagrodzeni pięknymi medalami i dyplomami.
Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości odbędą się drugie zawody na tym wspaniałym boisku.
MARCIN WYSOCKI
Oto poniżej galeria zdjęć z zawodów:

Zmaganiom zawodników przyglądała się także p. Dyrektor PCPR w Trzebnicy p.Zofia Kaczmarek (na zdjęciu w środku)

Dyplomy i medale wręcza prezes
stowarzyszenia p. Zbigniew Stachurski

Na zdjęciu obok organizatorzy zawodów p. Anna Barabach i Agnieszka Wiącek/ Gratulacje za sprawne przeprowadzenie
imprezy składa Kierownik WTZ Trzebnica p. Alicja Tas
Zawody odbyły się w ramach zadania "SPORT UCZY I ŁĄCZY WSZYSTKICH" realizowanego przez Trzebnickie
Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" z Trzebnicy a dofinansowanego w roku 2011 przez Burmistrza Trzebnicy..
**************************************************************************************************
Dnia 25 maja 2011r. uczestnicy WTZ Trzebnica wzięli udział w XII Ogólnopolskiej Imprezie Sportowo-Integracyjnej Osób
Niepełnosprawnych "Sport drzemie w każdym z nas" w Ostrowie Wielkopolskim.

Cel spartakiady

-popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
-rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej
-ożywienie działalności sportowej osób niepełnosprawnych
-integracja ze społeczeństwem
-integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych spoza granic Polski

Program spartakiady obejmował
-lekkoatletykę
-konkurencje rekreacyjne

W spartakiadzie udział wzięli: Małgorzata Pludra, Marta Kłaptocz, Katarzyna Kowal, Anna Wielińska, Urszula Stankowska,
Artur Kurek, Marcin Wysocki, Marcin Sielski, Grzegorz Cichoń, Łukasz Jurasz, Sławomir Hęciek, Adrian Pietraszek.

Nasza zawodniczka Urszula Stankowska (na zdjęciu z dyplomem) zdobyła III miejsce w konkurencji rekreacyjnej: rzuty do
kosza.
Opiekunami drużyny WTZ Trzebnica były Pani Anna Barabach i Pani Agnieszka Wiącek
****************************************************************************************************

MAJ 2011
Spotkanie integracyjne uczestników pielgrzymki do Rzymu
Dnia 20.05.2011r. odbyło się spotkanie integracyjne uczestników pielgrzymki do Rzymu z pozostałymi uczestnikami
warsztatu. Tego dnia pielgrzymi wraz rodzicami dziękowali Panu Bogu za udany wyjazd oraz szczęśliwy powrót z Rzymu do
domu uczestnicząc w Eucharystii. Przewodniczył Mszy Św., w kaplicy, w siedzibie Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech
Dziecka” przy ul. Stawowej 1 w Trzebicy ks. Rafał Ziajka SDS.
Po Eucharystii wszyscy udali się na agapę, podczas której był czas na wspominanie dni pobytu w Rzymie.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 14:00 a wszyscy uczestnicy spotkania udali się do domów z uśmiechem na
twarzy mając nadzieję ponownego spotkania się jeszcze w tym roku na pielgrzymce do Częstochow
*************************************************************************************

MARZEC 2011
Pielgrzymka do Rzymu
Osoby niepełnosprawne z naszego WTZ wraz z opiekunami, rodzicami i kolegami z innych miejscowości powiatu
trzebnickiego uczestniczyli w pielgrzymce do grobu św. Piotra i bł. Jana Pawła II. Fundatorem noclegów i wyżywienia

w Domu im. Jana Pawła II w Rzymie, prowadzonego przez księży orionistów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
był papież Benedykt XVI.
Uczestnicy pielgrzymki serdecznie dziękują przede wszystkim Fundatorowi oraz obsłudze Domu im. Jana Pawła II za opiekę
podczas pobytu w Rzymie.
Jednocześnie wielkie uznanie przekazujemy p. Marioli Tymko - pilotowi grupy pielgrzymkowej reprezentującej firmę

REMEDIUM z Wrocławia za trud organizacji czasu pobytu w Rzymie oraz ks. Rafałowi Ziajka SDS za opiekę duchową
pielgrzymów.
Organizatorem pielgrzymki było Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka". Zarząd stowarzyszenia szczególnie
dziękuje, za zaangażowanie się w pomoc przy załatwianiu formalności związanych z wyjazdem zagranicznym, Pani Sylwii

Jarocha i Pani Alicji Tas.

Przed wejściem do Domu im. Jana Pawła II księży orionistów w Rzymie

Przed Bazyliką św. Jana na Lateranie

Rzym antyczny - przed Koloseum i Forum Romanum

W podziemiach Watykanu - Eucharystia nad grobem św. Piotra w pobliżu grobu Jana Pawła II.

Anioł Pański z Benedyktem XVI- papieżem na placu św. Piotra w Rzymie

Eucharystia sprawowana w Domu Generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Rzymie Eucharystii przewodniczy ks.
Rafał Ziajka SDS
Zwiedzanie Rzymu barokowego

Przed autokarem firmy MARTEX podczas postoju w drodze powrotnej.
Pielgrzymka została zorganizowana przez Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" dla osób niepełnosprawnych z
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebnicy oraz dla osób niepełnosprawnych z gmin powiatu trzebnickiego
*************************************************************************************

STYCZEŃ 2011
W Obornickim Ośrodku Kultury (OOK) odbyło się otwarcie wystawy prac Rafała Fojcika, uczestnika naszych Warsztatów.
Wystawa jest pierwszym wydarzeniem, odbywającym się w ramach obchodów Roku 5 – lecia istnienia Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Trzebnicy. Rafał jest mieszkańcem Obornik Śląskich od dziesięciu lat i od dwóch lat uczestniczy w
zajęciach naszego WTZ. Mieszka z rodzicami. Sam nauczył się rysować. Kocha grafikę. Używa markerów, ołówków, pasteli
olejnych oraz farb. Dokładnie obserwuje otoczenie, rysuje widoki z okien, kopiuje dzieła znanych mistrzów. Pracę swoją
rozpoczyna od rozłożenia na stole czystego, dużego arkusza papieru. Kiedy pracuje, nie myśli o niczym innym, tylko o tym
co właśnie robi. Zapomina o płynącym czasie i o całym świecie.

Na wernisażu gościliśmy wiele osób, między innymi byli to: dyrektor PCPR pani Zofia Kaczmarek, wiceburmistrz
Obornik Śląskich pan Adam Stocki, pani dyrektor MOPS w Obornikach Śląskich, dyrektor trzebnickiego SANEPID-u, a także
proboszcz parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich ks. Jacek Wawrzyniak. Prócz nich przybyła
również młodzież z liceum ogólnokształcącego, znajomi i przyjaciele Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”.
Uczestnicy WTZ przybyli w komplecie, sala była pełna. Spotkanie poprowadziła gospodarz OOK, pani dyrektor Halina
Muszak. Prezes Trzebnickiego Stowarzyszenia pan Zbigniew Stachurski przypomniał historię powstania naszych
Warsztatów, głos zabrali także zaproszeni goście, którzy wyrażali zachwyt twórczością Rafała Fojcika oraz deklarowali
pomoc i współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z okazji warsztatowej rocznicy pani dyrektor OOK obdarowała nas piękną kroniką, w której spisywać będziemy
nasze kolejne wydarzenia…

Wystawę można było podziwiać do przez miesiąc luty i marzec 2011 r.

