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WYDAWCA 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu

REDAKCJA
Pracownia Sztuki i projektowania

SKŁAD I PROJEKT
Pracownia Sztuki i projektowania

DRUK
Pracownia Poligraficzno-multimedialna

14 listopada - otwarcie wystawy prac fotograficznych Dominiki Kaczor
00                       w Galerii WTZ „To - My”, godz. 17

9 listopada - termin zgłaszania prac na Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”

Z aparatem na pracowni...
...Rękodzieła artystycznego i Wikliniarskiej

Od września rozpoczęliśmy nowy  pod czujnym cykl zajęć z doradztwa zawodowego
okiem pani Zosi. Pracujemy w 10-osobowych grupach w wyznaczonym terminie. Na tym szkoleniu 
uczymy się zawsze czegoś nowego i przez cały czas jest bardzo ciekawie. Rozmawiamy na różne
 tematy np. o rodzinie, o pracy - jak należy się w niej zachowywać, jakie można wykonywać zawody, 
o tym co lubimy i potrafimy robić oraz czego chcielibyśmy się nauczyć. 

 Adam Knak

Celem spotkań jest także ćwiczenie komunikacji, porozumiewania się między ludźmi, ale także  
w sytuacjach urzędowych. Ostatnio mieliśmy 5 minut na to aby się przygotować a następnie 
zaprezentować się na środku auli i opowiedzieć o sobie. Rozwiązujemy także karty pracy i testy,
 na których zaznaczamy swoje umiejętności, zainteresowania, cechy charakteru, lub odpowiadamy 
na zadane pytania. W ten sposób lepiej poznajemy siebie, sprawdzamy swoją wiedzę. 
Mi osobiście zajęcia się bardzo podobają, są naprawdę fajne i ciekawe.

Po lewej: słój ozdobiony 
wikliną tworzy ciekawą
osłonę  d la  świeczk i .
Na dole: Grupa z Pracowni 
W i k l i n i a r s k i e j  w r a z  
z instruktorem podczas
wyplatania koszyków. 

Amalia podczas
o z d a b i a n i a  
akrylowych serc
techniką decoupage.

Gotowa praca
wykonana przez
A m a l i ę  
z  g r u p y  
R ę k o d z i e ł a
artystycznego.

fot. Andrzej Cieślak

Chwytając piękną tegoroczną jesień zorganizowaliśmy
zajęcia w terenie. Cały dzień na świeży powietrzu 
wszystkim dobrze zrobił. Dzieląc się na grupy zrobiliśmy
długi spacer po Lesie Rudnickim, w trakcie którego 
przypominaliśmy sobie nazwy roślin, zwierząt oraz 
zasady odpowiedzialnego zachowania w lesie. Zebraliśmy
także liczne naturalne dekoracje, które zostaną wykorzystane
przy tworzeniu świątecznych ozdób, m.in.: szyszki, żołędzie,
patyki o ciekawych kształtach, kamyki.

22 listopada - Forum Organizacji Pozarządowych - atrakcją towarzyszącą będzie wystawa prac 
                       uczestników WTZ oraz promocja Warsztatu, Marina Grudziądz



 Tomasz Banasiak

3 października wzięliśmy udział w obchodach 
Jubileuszu 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Brodnicy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w intencji uczestników, przyjaciół i pracowników. 
Następnie udaliśmy się do Domu Kultury, gdzie odbyły 
występy uczestników – przedstawiono 20-letnią 
historię Warsztatu. Licznie przybyli goście złożyli 
jub i l a tom g ra tu lac j e ,  C i  zaś  ug ośc i l i  nas  
ciastem i kawą. 

KONKURS
dziennikarski

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy artykuł prasowy. Aby wziąć w nim udział 
należy przygotować reportaż na jeden z tematów:

dla uczestników WTZ w Grudziądzu

1. Sport to zdrowie - rozwiń temat z uwzględnieniem korzyści płynących z udziału w rehabilitacji 
ruchowej, zawodach sportowych i innych formach aktywności fizycznej.

2. Terapia zajęciowa poprzez pracę - opis wybranej pracowni pod kątem zdobywanych 
umiejętności zawodowych.

3. Z jesienią za Pan Brat - relacja z wyjazdu rekreacyjno-edukacyjnego do Lasu Rudnickiego, który
miał miejsce dnia 19 października 2018 roku.  

UWAGI
- gotowe artykuły należy dostarczyć do Pracowni Sztuki i projektowania do dnia 16.11.2018 r.
- artykuł powinien być formie czytelnego rękopisu na kartce w formacie A4 lub wydruku komputerowego;
- praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;
- artykuły należy napisać i zredagować samodzielnie (błędy ortograficzne i gramatyczne nie będą 
brane pod uwagę w ocenie tylko treść);
- długość tekstu dowolna.

Dostarczone artykuły będą oceniane przez jury. Brane w ocenie pod uwagę będą:
1. Rzetelność przekazanych informacji - zgodność tekstu z rzeczywistością, podanie poprawnych nazw, 
miejsc, czasu itp.
2. Samodzielność;
3. Rozwinięcie tematu - sprawdzenie, czy dany temat został wyczerpany, czy autor szukał dodatkowych 
informacji, opinii itp.
4. Stylistyka, zrozumiałość tekstu dla odbiorcy, wykorzystane słownictwo;
5. Zgodność tekstu z tematem;
6. Korzystanie z dodatkowych źródeł informacji w postaci wywiadów, literatury itp.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie.
Zwycięskie artykuły zostaną opublikowane na łamach Kalejdoskopu oraz 

na stronie www.stowarzyszenie-tomy.pl
Przewidziane nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac.

Szczegółowe informacje u Instruktorów Terapii Zajęciowej.

W związku z niewielkim zainteresowaniem, wydłużamy termin zakończenia 
konkursu dziennikarskiego dla uczestników WTZ. Ponownie zachęcamy wszystkich 
którzy lubią pisać, rozmawiać z ludźmi, działać społecznie. Może będzie to pierwszy
krok do stałej współpracy w tworzeniu Kalejdoskopu.UW

AG
A!

 

Na 14 l istopada zaplanowano
wer n i s aż  wys t awy  „Por t r e t”
Pani Dominiki Kaczor. Prezentowane
będą poszczególne zdjęcia, wykonane 
podczas sesji fotograficznej z udziałem 
chętnych uczestników, która miała 
miejsce w październiku. Zdradzimy, 
że będą to fotografie czarno-białe,
a samej autorce zależało na ukazaniu 
w nich codziennego, naturalnego  
wizerunku człowieka. 

Zaproście swoich bliskich,
 znajomych do Galerii „To - My” 

0014 listopada na godz. 17 .

.........W SKRÓCIE

Październik był miesiącem walki z rakiem,
w związku z tym zapraszamy na promocję 
zdrowia i profilaktykę antynowotworową 

w ramach

EUROPEJSKICH DNI WALKI Z RAKIEM

– prelekcje
–w arsztaty

–s potkanie z gościem

Lepiej zapobiegać niż leczyć!
Już dziś przyłącz się do akcji z różową wstążką!

Zapraszają pani Agnieszka Stępień 
i pani Ewelina Pijanowska. 

Szczegóły wkrótce! 

Natalia, Monika, Daria i Karolina 
podczas XI Kociewskich Igrzysk 
Sportowych Osób Niepełnosprawnych 
w Pelplinie.

Jeśli pragniesz aby w Kalejdoskopie ukazała się 
informacja na interesujący Cię temat, lub jeśli 
masz Ty, Twoja grupa czy instruktor wiadomość,
którą chcecie się podzielić na łamach naszej gazetki
- zgłoście się do pracowni Sztuki i projektowania!
Jeśli tworzysz jakąś inicjatywę, projekt, dodatkowe
zajęcia, masz ciekawe hobby, zachęcamy do 
ogłoszenia się w Kalejdoskopie. Niech wszyscy 
wiedzą, że u nas wiele się dzieje! 
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