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Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu
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DRUK
Pracownia Poligraficzno-multimedialna

.........W SKRÓCIE

4 czerwca - gala XV-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu

8 czerwca - III Mistrzostwa Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci,
                    hala sportowa Mniszek Arena

M.Mróz

Drzwi Otwarte w WTZ
fot. A. Cieślak

16 maja 2019 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadził  dla wszystkich Drzwi Otwarte
zainteresowanych naszą placówką oraz uczestnictwem w terapii zajęciowej. W ten dzień odwiedzili 

nas uczniowie z Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 2, oraz ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Grudziądzu. 

Po krótkim przywitaniu gości na auli, nastąpiła krótka część artystyczna, w której 

zaprezentowaliśmy swoje muzyczne umiejętności. Następnie Monika i Marcin oprowadzili gości 

po pracowniach, które prezentowały swoją codzienną pracę.

                 T. Banasiak

                 T. Banasiak

W ramach projektu Sport to zdrowie - 
Aktywizacja społeczna, prowadzonego 
przez SPON „To-My” i współfinansowanego 
ze środków z Unii Europejskiej, 18 osób
z Warsztatu Terapii Zajęciowej pojechało
do sanatorium w Inowrocławiu. Na miejscu
uczestnicy projektu realizowali indywidualny
plan rehabilitacji i zabiegów dostosowanych
do swoich schorzeń. 

9 maja duża grupa z naszego Warsztatu udała

się do SP w Sztynwagu, gdzie pracuje mama

jednej z naszych koleżanek. Przygotowaliśmy

na ten dzień za jęc ia  d la  uczniów.  

Poprowadziliśmy warsztaty kulinarne, 

ceramiczne oraz z technik decoupage. Na sali

gimnastycznej odbyły się zajęcia sportowe

oraz występy artystyczne. Widać było, że 

dzieciom bardzo podobały się zajęcia. 

Przegl¹d Twórczoœci Pracowni Krawiectwa i Haftu

to nazwa wystawy, której część  możemy oglądać w Galerii 

WTZ „To-My” oraz w gablocie Montażownia pomysłów, 

gdzie zostały przeniesione niektóre prace. Wernisaż wystawy

odbył się 23 maja. 

25 maja podczas Majówki na trawie, już po raz 

kolejny mieliśmy okazję prezentować swoją 

placówkę. Promowaliśmy swoje wyroby oraz talenty 

wokalne. Przeprowadziliśmy także dwa warsztaty dla 

chętnych grudziądzan, którzy tego dnia odwiedzili 

starówkę. 

13 czerwca - XII Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie 

26 czerwca - I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Łasinie

15 czerwca - „Nasze gry i zabawy”, spotkanie integracyjne organizowane przez Społeczną
                       Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

Joanna, Monika i Marcin. 
W tle praca Marcina Pawelczyka.

10 maja w Centrum Alfa odbyła się VI 
Czerwonokrzyska Majówka z Alfą, organizowana
przez PCK. Każdy chętny mógł wziąć w niej
udział i skorzystać z przygotowanych atrakcji, 
których celem była profilaktyka prozdrowotna. 
Oferowano m.in. badanie poziomu cukru 
i ciśnienia, lekcję udzielania pierwszej pomocy,
samobadania piersi. Odbył się także konkurs 
kulinarny, promujący zdrowe przekąski. I miejsce
zajęły Tatiana Kilkiewicz i Monika Mróz, nasza 
druga drużyna w składzie Anna Borkowska
i Grzegorz Jezierczyk zajęli IV miejsce. 

Tatiana i Monika,
laureatki konkursu

kulinarnego

Wystawa składa się z dwóch części. Prezentowane są hafty

autorstwa Marceliny Czaplewskiej, Joanny Piórkowskiej,

Moniki Rumockiej, Piotra Lachowicza oraz Marcina 

Pawelczyka. Druga część to prace wspólne powstałe 

w trakcie zajęć na pracowni. Są to piękne lalki

i maskotki, torby i fartuszki. Pracownia krawiectwa

i haftu to także niesamowite stroje, które służyły

podczas występów scenicznych. Na wystawie można

zobaczyć kostiumy króla i królowej przygotowane

specjalnie na przedstawienia „Król Bul”. 



KONKURS
dziennikarski

To już ostatni artykuł, który publikujemy 
w ramach konkursu dziennikarskiego, który 
odbył się jesienią zeszłego roku. Zapraszamy
do tekstu autorstwa Moniki Dąbrowskiej.

Praca została wyróżniona za zaangażowanie i szczegółowe podejście do tematu
Temat: Terapia zajęciowa poprzez pracę    Autor: Monika Dąbrowska
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                 T. Banasiak

                 T. Banasiak

15 maja reprezentanci naszego Warsztatu udali się 
do Mroczy na XII Wojewódzki Konkurs 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych. 
Z powodu deszczowej pogody konkurencje 
odbyły się na sali sportowej. Kolega Karol robił 
ramkę  z  kwia tów,  Kr ys t i an  ma lował  
przedstawienie do hasła: Moje ulubione wakacje, 
koleżanka Ewa miała zadani z dziedziny 
papieroplastyki i zdobiła tekturowe elementy. 
Monika Mróz w konkurencji kulinarnej musiała 
u d e k o r o w a ć  s w ó j  w y m a r z o n y  t o r t .  
Koledzy Daniel Talpla, Michał Średziński 
i Marcin Chyliński trudzili się w konkurencjach 
spor towych .  Danie l  za ją ł  I I  mie j sce  
w konkurencji slalom unihokejowy ze strzałem 
na bramkę. Całość umilała nam muzyka. 

Przygotowuję do śniadania talerze, cukiernice i łyżeczki. Nalewam do szklanek herbatę. Dbam 

o porządek. Po śniadaniu robimy porządek: wycieranie naczyń i obrusów i zamiatanie podłogi. 

Ustawiam równo krzesła. Kładziemy serwety. Po śniadaniu jest kawa i jest przygotowanie 

cukierniczek i mleka. Pora obiadowa to gotowanie posiłku. Obieram warzywa i ziemniaki, kroję 

w równą kostkę marchew, seler, pietruszkę, ziemniaki. Czynności wykonuję z radością bo jest to 

nauka, która potrzebna jest mi do samodzielnego życia. Dbam o porządek, myję pod bieżącą wodą 

garnki, termosy, deski od krojenia warzyw. Wycieram i wkładam do szafy na swoje miejsce. Zamiatam 

i myję podłogę. W zależności od przygotowanego posiłku ustawiam talerze głębokie do zupy 

i łyżki, a do drugiego dania płaskie talerze, widelce i noże. Pomagam przy wypiekach ciast na 

kiermasze, ubijam pianę mikserem i mieszam ciasta, oraz dekoruje z różnymi kolorowymi posypkami. 

Jestem zadowolona z wykonywanej pracy, bo się dużo uczę. Lubię pomagać koleżankom i z radością

 uczęszczam na warsztaty.

Jeszcze ram na łamach gazetki pragnę podziękować wszystkim, którzy postanowili zmierzyć się

z wyzwaniem i wziąć udział w niełatwym konkursie dziennikarskim. Warto nadmienić, że dla

niektórych ta przygoda zamieniła się w trwałą współpracę z Kalejdoskopem. 
M. Szarszewska 

7 maja grupa uczestników udała się do filii nr 13

Biblioteki Miejskiej, aby wziąć udział w spotkaniu

integracyjnym pod hasłem Majówka z kulturą

i sztuką. Oglądaliśmy tam występy artystyczne

oraz wzięliśmy udział w warsztatach z filcowania.

Sami natomiast przygotowaliśmy zajęcia 

z papieroplastyki na których tworzone były

kartki okolicznościowe.

Daniel odbiera 
nagrodę podczas 
WKTON w Mroczy

25-lecie działalności obchodził WTZ 

w Kowalewie Pomorskim, który zaprosił nas

n a  s w ó j  Ju b i l e u s z .  N a s z  Wa r s z t a t  

reprezentowany był przez Karolinę, Darię

i Leszka. Po uroczystej gali, podczas której

odbyły się występy ar tystyczne oraz 

przedstawienie bajki o Czerwonym Kapturku,

nastąpiła druga część spotkania. Był to czas

na zabawę, tańce oraz rozmowy. 

Daria, Karolina i Leszek przed galą z okazji 25-lecia
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim 

Warto przypomnieć, że wielkimi krokami

zbliżają się obchody XV-lecia naszego

Warsztatu. Przygotowania trwają od 

dłuższego czasu, ale szczegółów zdradzać

nie będziemy!

24 maja braliśmy udział w biegu terenowym

EXTREME w Suszu. Był to trasa z zadaniami

prowadzona przez leśne ścieżki. Po drodze 

czekał zawodników m.in. bieg z obciążeniem 

Jedne zawody się kończą, kolejne zaczynają,

28 maja jedziemy na znany już nam bieg 

terenowy Bażantarnia w Elblągu. Poza ekipą

biegową w składzie Jakub, Dariusz i Marcin

Kokoszyński, zabieramy grupę kibiców,

będzie moc!

9 maja odbyła się wystawa Triennale 
Jednego Dzieła w Klubie Centrum. 
Musimy się pochwalić, że wśród licznych 
zgromadzonych prac znalazła się praca wspólna 
wykonana w WTZ w Grudziądzu, a także praca 
indywidualna Karoliny Kaczor oraz obraz 
akrylowy Andrzeja Cieślaka. 

Andrzej podczas 
wystawy 

pod górę, omijanie drzew, bujanie na linie 

z zeskokiem na materac, czołganie się pod 

gałęziami. Zabraliśmy ze sobą mocną ekipę

wprawionych biegaczy: Jakuba Ryśnika, Darka

Kulgajuka, , Sebastiana Spakowskiego 

oraz Kamila Rumińskiego, opiekunem grupy

była Pani Danusia. O ich formie niech

świadczy zajęte I miejsce!

Tak prezentuje się drużyna gotowa do działania: 
Kamil, Kuba, Darek, Sebastian i Pani Danusia 
na chwilę przed startem.
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