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Kilka rad na niepogodę i przeziębienie

                                           czyli V Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
w  Bydgoszczy,  o rgan izowany przez  Fundac ję  „Wia t rak”  za  nami !  
Twórczość oceniano w siedmiu kategoriach, na które nadesłano 117 prac, 
a udział w przeglądzie wzięło 216 uczestników z województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

fART 2016 
Uroczysta gala odbyła się 24 listopada w kościele Matki Boskiej Królowej 
Męczenników w Bydgoszczy, w czasie jej trwania zaprezentowali się laureaci oraz
wystąpił gość specjalny, zespół Arka Noeago. 

Tegorocznym hasłem przewodnim festiwalu były słowa św. Matki Teresy z Kalkuty
„I Ciebie i mnie stworzono do wielkich rzeczy”. 
Wśród naszych uczestników także znaleźli się laureaci w następujących kategoriach:

twórczość literacka - Magdalena Rutkowska I miejsce
fotografia - Daria Murszewska I miejsce

muzyka - Ewa Cukrowska I miejsce oraz Tomasz Kuty III miejsce
teatr - grupa teatralna w składzie: Marcin Kokoszyński,

Ewa Cukrowska, Anna Żonakowska, Tomasz Kuty,
Tomasz Banasiak, Monika Rumocka, Monika Dąbrowska,

Daria Murszewska, Magdalena Rutkowska, Anna Borkowska
i Leszek Święcicki, za przedstawienie „Uśmiechnij się”, III miejsce 

Gdy czujemy, że obniża się nam odporność, zbliża się przeziębienie lub
zwyczajnie przemarzliśmy, warto, zanim sięgniemy po leki, zastosować kilka 
prostych, domowych sposobów.

Do picia na ciepło:
- herbatka z malinami i miodem
- woda z cytryną i miodem
- mleko z miodem

Do jedzenia:
- do potraw i napojów dodajemy imbir
- pamiętamy o czosnku, który jest naturalnym antybiotyki

Ponadto:
- moczymy nogi w ciepłej wodzie z solą + nakładamy później ciepłe skarpetki
- gdy nam zimno możemy przytulić się do ciepłego termoforu + kocyk

Sposoby te możemy stosować profilaktycznie w okresie jesienno-zimowym,
np. zamiast cukrem słodzić herbatę miodem, wyjdzie nam to tylko na zdrowie!

Wszystkim biorącym udział w przeglądzie gratulujemy odwagi i wytrwałości!

Grupa teatralna, która szukała recepty
na uśmiech i ją oczywiście znalazła

Jedna z fotografii Darii, wykonana
w parku botanicznym
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Adam Knak

Adam Knak

W dniach 25 - 27 listopada po raz kolejny 
braliśmy udział w Świątecznej Zbiórce 
Żywności organizowanej przez Grudziądzki 
Bank Żywności. Można nas było spotkać
w hipermarkecie Carrefour. Za zebraną 
żywność wszystkim darczyńcą serdecznie
dziękujemy.

26 listopada 2016 roku w Nakle nad Notecią
odbyły się Wojewódzkie Międzywarsztatowe
Zawody Osób Niepełnosprawnych w Bocci
pod honorowym patronem Starosty
Nakielskiego. Udział w nich wzięło 21
zespołów, m.in. z: Szubina, Mroczy, 
Bydgoszczy, Aleksandrowa Kujawskiego,
Wabcza i oczywiście Grudziądza. Nasz
warsztat reprezentowały dwa zespoły 
w składzie: 

I. Monika Rumocka, Joanna Piórkowska, 
Sebastian Czajka,
II. Marcin Pawelczyk, Tatiana Kilkiewicz,
Leszek Święcicki.

Do ścisłego finału dostał się zespół I i ostatecznie
zajął II miejsce. Gratulujemy zawodnikom
i życzymy dalszych sukcesów w tej dyscyplinie.

Długo przygotowywaliśmy się do
Regionalnego Konkursu Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej, który
odbył się 17 listopada w Rypinie.
Poświęcony czas przyniósł owoce.
W kategorii  piosenki  dowolnej
Ewa Cukrowska zajęła II miejsce,
śpiewając „Dziewczyna z granatem”
z filmu „Czas honoru”. W kategorii
piosenki zespołowej - Tomasz Kuty
i Ewa Cukrowska (wokal), wraz 
z Anną Żonakowską i Marcinem
Kokoszyńskim (akompaniament) - 
wykonali utwór „Wolność” Marka 
Grechuty i zdobyli I miejsce! Natomiast
Magdalena Rutkowska za autorski
wiersz „Żołnierski los”, zajęła III miejsce.

W dniu 9 listopada 2016 roku w bibliotece  
miejskiej nr 13 miała miejsce prelekcja  
poświęcona historii Grudziądza, 
w której wszyscy zainteresowani historią 
mgli wziąć udział. Zaproszoną osobą był 
historyk, pan Mariusz Żebrowski, który
opowiadał bardzo ciekawie na temat
h i s t o r i i  G r u d z i ą d z a .  P o n a d t o  
zaprezentował  nam  najnowsze
przewodniki „Twierdza Grudziądz”, 
„Twierdza Świecie” i „Twierdza Chełmno”.
Wykład poprzedziła recytacja wiersza
Magdaleny Rutkowskiej „Żołnierski los” 
przez naszą koleżankę Annę Borkowską.

W XVI Toruńskich Zawodach we Wspinaczce
Sportowej Osób Niepełnosprawnych w Toruniu,
które odbyły się 10 listopada, startowało
20 drużyn z całej Polski, w tym dwa zespoły
z naszego Warsztatu (I - Jakub Ryśnik,
Sebastian Spakowski, Dariusz Kulgajuk,
II - Grzegorz Jezierczyk, Monika Rumocka,
Piotr Wojtaszewski). Do najlepszej 16-stki
zakwalifikowały się oba zespoły. W drodze
dalszych eliminacji do półfinału dostał się 
zespół  I  i  zakończył  rywalizację na 
„zaszczytnym” IV miejscu.

Coraz bliżej świąteczny czas

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, medale i upominki. Było dużo
emocji i zaciętej rywalizacji sportowej,
wiele radości i trochę łez u przegranych.

Nasi wokaliści

Monika i Grzegorz
w trakcie zawodów

Jak co roku o tej porze trwają przygotowania do kiermaszu świątecznego, na który
wszystkich serdecznie zapraszamy. Najbliższa wystawa  z możliwością zakupu naszych 
prac 2 grudnia w budynku ZUS w Grudziądzu oraz w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu.Tworzone są ozdoby z drewna, gipsu, wikliny, betonu, filcu i wielu innych 
materiałów. Powstają przeróżne bombki, stroiki, zawieszki, zabawki a także przedmioty 
praktyczne jak pojemniki, mydełka, książeczki, obrusy, kalendarze. Oczywiście nie
zabraknie świątecznych wypieków: ciast i pierniczków. Grupa muzyczno-teatralna 
przygotowuje nastrojowy repertuar muzyczny, który znajdzie się na corocznej 
świątecznej płycie. W szerszym gronie, angażując uczestników z wielu grup, 
przygotowują także mały występ, który usłyszymy podczas spotkania wigilijnego. 

W SKRÓCIE

Praca o tej porze roku, to sama
przyjemność, tym bardziej, że za oknem 
mamy prawdziwą zimę z puszystym 
śniegiem i mrozem, a wewnątrz ciepłą, 
pełną oczekiwania atmosferę. 

Michał podczas pracy przy zdobieniu bombek
w pracowni Przyrodniczo-kreatywnej

15 grudnia - coroczne spotkanie wigilijne Warsztatu Terapii Zajęciowe w Karczmie
                     Czarci Młyn  

16 grudnia - kiermasz świąteczny w Centrum Alfa w Grudziądzu. Zapraszamy
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