
Nie wiem, czy o tym Drodzy Czytel-
nicy wiecie, że gazetka WIEŚCI Z 
ZIELONEGO WZGÓRZA ukończyła 
już roczek. Od momentu powstania 
pomaga nam ona w lepszym pozna-
waniu warsztatów i siebie nawza-
jem.  

Dotąd prezentowaliśmy poszczególne 
pracownie WTZ. Teraz chcemy poka-
zywać wam konkretne prace powsta-
jące na WTZ. 

To, że wśród uczestników naszych 
warsztató są prawdziwi artyści, wie-
my nie od dziś. Tym bardziej cieszy 
nas to, gdy inni doceniają ich twór-
czość, dając nam tym samym ogrom-
ne powody do dumy.  

Nie inaczej było przy okazji ostatniej 
edycji Konkursu Plastycznego Sztu-
ka Osób Niepełnosprawnych organi-
zowanego przez PFRON, w którym I 
nagrodę w kategorii 'malarstwo i wi-
traż' zdobyła Beata Łapińska pracą 
pt. "Wierzbipora". To nie lada osią-
gnięcie z uwagi na fakt, że tegorocz-
na edycja okazała się rekordową pod 
względem ilości nadesłanych prac - 
było ich około 2300 z czego 250 zo-
stało zakwalifikowanych do etapu 
ogólnopolskiego.  

Uroczystość wręczenia nagród odby-
ła się 20 października w Pałacu Pry-
masowskim w Warszawie. Za za-
szczytne pierwsze miejsce laureatka, 
oprócz gromkich braw i efektownego 
dyplomu, otrzymała nagrodę finan-
sową w wysokości 2000 zł, które 
przeznaczone zostaną na integrację 
uczestników naszego warsztatu. Be-
ata cieszyła się swoim sukcesem w 
większym gronie, razem z nią do sto-
licy pojechała delegacja z WTZ, która 
na gorąco, tuż po skończonej uroczy-
stości, złożyła na jej ręce gratulacje i 
słowa uznania.  



Sylwia: „Lubię pastele. Maluję ludzi, 

drzewa, łąki. Używam radosnych kolo-

rów”. 

Galeria Pracowni Malarstwa 
Wybrane prace 

Ewa Zawadzka 

Wiesza Staszewska 

Emilia Madejczyk 

Justyna Nydzińska 

Aneta: „Lubię kolor niebieski. Maluję 

kwiaty i domy.” 

Emilka: „Wyklejam obrazy nitkami, 

ale też lubię bawić się w glinie”.  
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Aneta Neuman Sylwia Kurowska 

Piotr Łazicki 

Krzysztof Zawistowski 

Krzyś: „W moich pracach są 

przede wszystkim tramwa-

je. Coraz rzadziej maluję 

kościoły. Obecnie tworzę 

motywy do kartek”. 

Wiesia: „Jestem największą malarką 

na warsztatach”. 
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Przepis miesi ąca - Tiramisu 

Ubić śmietanę 
(ok. 1 minu-
ty). Wymie-
szać razem 
cukier puder, 
cukier wani-
liowy, zagęst-
nik, cynamon 
i mascarpone. 
Biszkopty ma-
czać w kawie i 
ułożyć warstwę, potem wylać masę, na 
masę ułożyć kolejną warstwę biszkoptów, 
następnie znowu masę. Na koniec posypać 
kakao. Podawać na zimno. Smacznego! 

Składniki: 

-0,5 l śmietany 30 % 

- 3/4 szklanki cukru pu-
dru 

- 2 zagęstniki 

- 2 serki mascarpone 

- 2 szklanki kawy + kie-
liszek alkoholu 

- cukier waniliowy 

- 1,5 łyżki cynamonu 

Ciekawostki 

• 1 października - Światowy Dzień Uśmiechu oraz Międzynarodo-

wy Dzień Osób Starszych 

• 3 października 1996 r. - Wisława Szymborska otrzymała literac-

ką Nagrodę Nobla 

• 5 października 1983 r. - Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagro-

dę Nobla 

• 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości 

• 13 listopada 1953 r. - Powstał Olsztyński Teatr Lalek 

• 18 listopada 1928 r. Walt Disney pokazał pierwszy film z Mysz-

ką Miki 



Czym się zajmujesz na WTZ? 

Przyklejam włóczkę do kartki i robię obrazki, 
gram w zespole na harmonijce. W poniedziałki 
gram w piłkę nożną. 

Ulubione danie 

Zupa krupnik, kotlet, marchewka, cebula. Zdro-
we jedzenie. 

Jak spędzasz wolny czas? 

Opiekuję się pieskiem Sabą i mam jeszcze kotka 
Puszka. Słucham płyty. Oglądam „M jak mi-
łość”. Zapraszam moją Jolę na kawkę. 

Twoja wymarzona podróż 

Do Krakowa na ślub z Jolą. Jak będę miał du-
żo kasy. 

Jakbyś wygrał 1 milion złotych, to co byś kupił? 

Nową koszulę, krawat i wziął ślub z Jolą. Kupilibyśmy forda, dom.  

Ideał kobiety? 

Młoda, blondynka… Moja Jola może być. 

Paweł o sobie... 

Młody chłopak ja… Znam karete, box i ninja. 

Koledzy o Pawle… 

Grzeczny, otwarty, lubi wyklejać i robi to ładnie… 

Jak Paweł coś chce ode mnie, to robię to dla niego. Z nim zawsze 
można się dogadać. Jednak jak Jolę zaproszę na ciasto, to Paweł 
jest zazdrosny. Jak Paweł będzie dobrze grał na harmonijce to mu 
zasponsoruję lepszą… 

Czasami się obraża, ale jest dobry... 

Poznajmy si ę lepiej 
Wywiad z Pawłem LIberem (lat 38)  

Jak Jolę zaproszę 

na ciasto, to 

Paweł jest 

zazdrosny... 
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Na zdjęciach w ostatnim numerze gazetki byli ukryci nasi koledzy i 
koleżanki: Majka Maciejczyk, Mariusz Kożuchowski, Ania Kukuk, 
Gosia Hyciek, Paweł Najdzion i Piotr Kant. Dużo osób przysłało 
prawiłowe rozwiązanie konkursu. Jako zwycięzca wylosowana zo-
stała Emilia Madejczyk. Gratulujemy! 

Zgadnijcie, kto ukrywa się na zdjęciach w tej nowej gazetce?  Roz-
wiązania proszę nadsyłać do 26 listopada. 

Konkurs z nagrodami 



Warsztaty Artystyczne w Dłu żewie 

2 i 3 października 2010 r. w Domu Plenerowym warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie odbyły się warsztaty arty-
styczne zorganizowane dla laureatów tegorocznej, czwartej już, edy-
cji konkursu plastycznego "Świat Nikiforów". W tym zaszczytnym 
gronie "dziesięciu najlepszych" znalazła się uczestniczka WTZ Syl-
wia Kurowska. 

  Program warsztatów prowadzonych przez specjalistów z 
Akademii Pedagogiki Specjalnej obejmował zajęcia z różnych dzie-
dzin sztuki, a mianowicie fotografii, teatru oraz plastyki. W trakcie 
dwudniowego pobytu laureaci oprócz poznawania nowych technik 
artystycznych mogli dać upust towarzyszącym im emocjom podczas 
rozwijających zajęć teatralnych, które otworzyły drogę do zawarcia 
nowych znajomości pomiędzy uczestnikami.  

"Do zobaczenia za rok" - mówili wszyscy przed odjazdem. Ale 
to, czy dane nam będzie ponownie się tam spotkać, zależy od wysił-
ku i zaangażowania w pracę w nadchodzącym roku. Oby tak było! 

Str. 7 

Pogoda według Jasia 

Pogoda do końca października deszczowa. Noce nawet do - 5 stopni. 
Listopad zimny - deszcze i mrozy.  Temperatury do - 10 stopni. Je-
sień brzydka. Zła pogoda na grzyby! 



Redakcja: 

Pracownia Komputerowa WTZ 

Dziękujemy innym pracowniom za 
współpracę! 

 

Tel.: (089) 527 80 62 

redakcja.wzw@gmail.com 

Warsztaty Terapii  
Zajęciowej 

Ul. Traktorowa 35, 
10-828 Olsztyn 

Brygidy Tymczuk – 8 października 

Dariusza Neumana – 20 października 

Piotra Stańczuka – 1 listopada 

Pawła Libera – 9 listopada 

Anny Szostak – 13 listopada 

Piotra Łazickiego – 26 listopada 

Serdeczne życzenia 
dla Jubilatów... 


