
Obecnie nasz kraj przeżywa fut-

bolową gorączkę. Polska wraz z 

Ukrainą jest gospodarzem Euro 

2012. Flagi w biało-czerwonych 

barwach przyozdobiły nasze do-

my i samochody. Jest to okres, 

w którym nikt nie dziwi się, że 

sąsiad zza ściany krzyczy coś, 

głośno kibicując jednej z drużyn. 

Po odpadnięciu polskiej drużyny 

z turnieju, dla Polaków jest to 

również lekcja przegrywania. 

Mamy nadzieję, że potrafimy 

cieszyć się piękną grą również 

innych zespołów. Pamiętajmy 

też o tym, że już 27 lipca roz-

pocznie się inne wielkie widowi-

sko sportowe, którym będą Let-

nie Igrzyska Olimpijskie w Lon-

dynie. Zatem dla tych, którzy lu-

bią sport jest to naprawdę inte-

resujący czas. Dobrze, żeby nie 

był to czas spędzony wyłącznie 

na śledzeniu sportowych zma-

gań przed telewizorami. Niech 

będzie to dla nas wszystkich 

czas inspirujący do czynnego 

sportu. Nie musimy tylko podzi-

wiać zawodników na ekranach 

telewizorów, bo sami także mo-

żemy stać się „zawodnikami” czy 

to na basenie, jeżdżąc na rowe-

rze lub kopiąc piłkę. Rozpoczy-

nające się lato to najwspanial-

szy okres do uprawiania różnego 

rodzaju aktywności fizycznych. 

Do zobaczenia w sierpniu w 

jeszcze lepszej kondycji! 



Zbliża się Olimpiada... 

Piotr Kant 

Krzysztof Wiktorzak 

Mariusz Błaszczyk 

 

Justyna Nydzińska, 

Aneta Neuman 
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„Wydawanie kasy, tylko najpierw trzeba kasę skombinować, potem można wy-

dawać. Mam zaproszenie do cioci do Niemiec... Zaproszenie mam, tylko jeszcze 

kasa...” 

Paweł Najdzion 

 

 „Ja na wakację być może wyjadę nad morze, do Włądysławowa. Z babcią i 

dziadkiem spędzę też czas w Dorotowie.” 

Paweł Langowski 

 

 „Spędzam czas w domu z rodzicami. Czasami na działką jeżdżę, opalam się, 

pływam, robimy grilla...” 

Jola Piątek 

 

 „Wyjeżdżam nad morze do Karwii na osiem dni. Będę chodziła na plażę, spa-

cerowała, będę wdychała jod...” 

Beata Łapińska 

 

 „Siostra Gosia przyjeżdża do mnie, będę się bawiła z jej dziećmi. Potem poja-

dę do cioci Tereski. Będę tęskniła za warsztatami, za Panią Martą i Panią 

Alinką.” 

 Agnieszka Podlewska 

 

 „Będę w domu cały czas i będę kiełbaski jadł...” 

Marian Krogulec 

 

 „Jadę w góry z całą rodziną, będziemy mieszkać w wielkim domu. Będę cho-

dził po górach i spacerował z kijkami.” 

 

Piotr Kant 

Nasze wakacyjne plany 



1. Ubijamy biał-

ka z cukrem, do-

dajemy po jed-

nym żółtku, 

mieszamy mąkę 

z proszkiem do 

pieczenia i ca-

łość lekko mie-

szamy. 

2. Ciasto wle-

wamy do tortownicy o średnicy 28 cm i pieczemy 

pół godziny w piekarniku o temperaturze 180 

stopni. 

3. Galaretkę rozpuszczamy w 3/4 szklanki gorą-

cej wody i studzimy. Tę wykorzystamy do kremu 

śmietanowo - galaretkowego. Rozpuszczamy 

jeszcze dwie pozostałe galaretki, którymi na 

końcu zalejemy truskawki na cieście. 

4. Ubijamy śmietanę. A gdy jest już gotowa wle-

wamy do niej tężejącą galaretkę. 

5. Masę śmietanowo - galaretkową wylewamy na wystudzony biszkopt. 

Układamy truskawki i zalewamy dwoma galaretkami truskawkowymi. 
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Biszkopt z truskawkami 

Składniki: 

• 4 jaja 

• 4 łyżki cukru 

• 4 łyżki mąki tortowej 

• pół łyżeczki proszku 

do pieczenia 

• 500 ml śmietanki tor-

towej 

• galaretka truskawko-

wa 

Ciekawostki 

6 czerwca – Dzień bez samochodu, Światowy dzień pocałun-

ku  

14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawstwa  

23 czerwca - Dzień Ojca  

24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, 

Dzień Przytulania  

15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego  

23 lipca – Dzień Włóczykija  



Co lubisz? 

Muzykę francuską, hiszpańską, włoską. Znam 

trochę język francuski. 

Czym zajmujesz się na WTZ? 

Jestem w pracowni haftu. Dzisiaj np. malowa-

łem torbę. 

Ulubione danie 

Spaghetti, tortilla, ryż z warzywami i chińskie 

dania. 

Jak spędzasz wolny czas? 

Zaraz pójdę do koleżanki, w telewizji obejrzę sobie coś ciekawego o 

zwierzętach, też lubię komedie. 

Twoja wymarzona podróż 

Meksyk, chciałbym poznać tamtejszą kulturę. 

Jakbyś wygrał 1 milion złotych, to co byś kupił? 

Na pewno dużo płyt, laptopa, jakiś telefon komórkowy, play station 

Ideał kobiety? 

Kręcą mnie czarne włosy, musi mieć w sobie coś takiego, żeby mnie 

zwaliła z nóg. 

Daniel o sobie... 

Bezkonfliktowy, dokładny, wesoły. 

Nie lubię… 

Chamstwa, wojen. 

 

Poznajmy się lepiej 
Wywiad z Danielem Radgowskim (25 lat) 
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W związku z trwającym turniejem Euro 2012 ogłąszamy nowy 

konkurs. Prosimy o wytypowanie, kto według was zostanie zwy-

cięzcą mistrzostw. Odpowiedzi przyjmujemy tylko do 21.06. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w sierpniu. 

Konkurs z nagrodami Konkurs z nagrodami 
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„Euro 2012 to zawody w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie. Cieszę 

się, że jest to w Polsce, bo bliżej na stadiony. Polacy w ogóle nie wyj-

dą z grupy, żadnych szans nie daję, przegrają...” 

Krzysztof Wiktorzak 

 

„Cieszę się, że Euro 2012 jest w Polsce, bo to marzenie Polaków. Po-

dobają mi się biało-czerwone koszulki i to, że dzieci śpiewały hymn.” 

Beata Łapińska 

 

 „Cieszę się, że mistrzostwa są w Polsce, bo większe szanse mamy... 

Sędziego można przekupić... Przynajmniej w kraju coś się dzieje. Po-

lacy pierwszego miejsca na pewno nie zajmą, ale może drugie, trze-

cie...” 

Paweł Najdzion 

 

„Tak, jak widzę po samochodzach... Kibice kupują flagi i trzymają 

kciuki. Moja ciocia ma na tarasie wszystko na biało-czerwono. Sta-

diony wybudowali, są w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i we Wro-

cławiu. Leciałem z tatą śmigłowcem nad takim stadionem... Pięknie 

wygląda. Z Rosjanami będzie ciężko, z Niemcami też kiepsko to wi-

dzę. Dużo telebimów na mieście jest, np. na Plaży Miejskiej.” 

Marcin Walczak 

 

„Lubię sport oglądać. Podoba mi się piosenka Euro Koko” 

Sylwia Kurowska 

Euro 2012 



Redakcja: 
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Warsztaty Terapii  
Zajęciowej 

Ul. Traktorowa 35, 
10-828 Olsztyn 

Grzegorz Drozdek – 6 czerwca 

Emilia Madejczyk – 13 czerwca 

Zbigniew Frąckiewicz – 7 czerwca 

Łukasz Kropiwnicki – 4 czerwca 

Krzysztof Wiktorzak – 18 czerwca 

Agnieszka Garnek – 17 lipca 

Sylwia Kurowska – 4 lipca 

Jan Prud – 7 lipca 

Janusz Pyć – 5 lipca 

Mariusz Kożuchowski – 28 lipca 

Adam Trzeszczkowski – 24 lipca 

Gazetka dostępna również na naszej stronie internetowejGazetka dostępna również na naszej stronie internetowej  

www.psouu.olsztyn.pl/wtzwww.psouu.olsztyn.pl/wtz  

dla Jubilatów…dla Jubilatów…  

Serdeczne życzeniaSerdeczne życzenia  


