
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda 

Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały. 

Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda, 

Jakby tego wieczoru też świętować chciały. 

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła, 

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy, 

By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła, 

A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży". 

Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości, 

Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze. 

Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości, 

Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze. 

 

o. Franciszek Czarnowski  



Coraz bli żej Święta... 
Wybrane prace uczestników WTZ 



Str. 3 



1. O c z y ś ć 

rybę i po-

dziel na fi-

lety. 

2. Na szkie-

lecie, płe-

twach i gło-

wie ugotuj 

zawiesisty 

rosół z do-

datkiem włoszczyzny, cebuli i połowy posiekanej 

zieleniny oraz łyżeczki przyprawy Delikat. 

3. Przecedź gotowy rosół, jarzyny razem z rybą 

przepuść przez maszynkę lub zmiksuj. 

4. Dodaj do masy jajko i resztę posiekanej ziele-

niny. Jeśli masa jest zbyt rzadka – dodaj bułkę 

tartą. 

Formuj niewielkie gałki i gotuj w rosole na ma-

łym ogniu około 20 minut, uważając, aby się nie 

rozpadły. Możesz także gałki obtoczyć w bułce 

tartej z przyprawą Delikat i usmażyć na oleju. 
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Kresowe gałki rybne 

Składniki: 

• ryba słodkowodna 

(szczupak, karp, lin) - 1 

sztuka 

 

• jajko - 1 sztuka 

 

• włoszczyzna (bez kapu-

sty) - 1 sztuka 

 

• garść siekanej zieleniny 

(natka pietruszki, szczy-

piorek) - 1 sztuka 

 

• cebula - 1 sztuka 

 

• bułka tarta - 1 szklanka 

Ciekawostki 

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych  

17 grudnia – Dzień bez przekleństw  

20 grudnia – Dzień Ryby  

28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku  

7 stycznia – Dzień Dziwaka  

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw  

31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania  



Co lubisz? 

Leniuchować, wydawać pieniądze - tylko naj-

pierw trzeba je mieć, dyskoteki lubię. 

Czym zajmujesz się na WTZ? 

Pracuję w  stolarni, najczęściej szlifuję. 

Ulubione danie 

Frytki z ketchupem bez soli 

Jak spędzasz wolny czas? 

Siedzę w domu i sprzątam albo do kumpli chodzę, 

rozmawiamy i gramy w karty. 

Twoja wymarzona podróż 

Do Stanów bo to bogaty kraj i tam ponoć fajnie 

jest, a w Niemczech już kilka razy byłem... 

Jakbyś wygrał 1 milion złotych, to co byś 

kupił? 

Po pierwsze dom z basenem i z sauną, samochody, komputery, fajny 

telefon komórkowy. 

Ideał kobiety? 

Blondyna, wysoka, z delikatną twarzą bez krost, z dużym biustem ;) 

Paweł o sobie... 

Za silny nie jestem ale jestem spokojny, lubię rozmawiać z kumpla-

mi i koleżankami, piwko lubię wypić. 

Nie lubię… 

Pracy i biedy. 

 

Poznajmy si ę lepiej 
Wywiad z Pawłem Najdzionem (31 lat)  

Do kumpli 

chodzę, 

rozmawiamy i 

gramy w karty 
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Z przyjemnością ogłaszamy, że zwycięzcą ostatniego konkursu zos-

tała Aneta Neumann. Zdjęcie, o które pytaliśmy pochodziło oczywiś-

cie z Gubałówki. Nowe zadanie polega na przeprowadzeniu do-

chodzenia, kto jest autorem zamieszczonego poniżej świątecznego 

obrazu? Na odpowiedzi czekamy do końca stycznia 2012 r. 

Powodzenia! 

Konkurs z nagrodami 

Pogoda według Jasia 

Tydzień przed świętami zacznie padać snieg 

I tak będzie do świąt. W święta temperatury 

do – 4 stopni w dzień. Styczeń ma być ciepły i 

nie będzie dużo śniegu. 

Konkurs z nagrodami 
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Powszechnie wiadomo, że na to, 

by efekt końcowy zachwycił 

wszystkich, składa się ciężka 

praca wielu osób. Nie inaczej by-

ło i tym razem. 10 grudnia 2011 

roku miało miejsce oficjalne 

otwarcie Centrum Rehabilitacji i 

Wsparcia powstałego pod bande-

rą PSOUU Koło w Olsztynie. Co 

prawda, budynek funkcjonuje od 

grudnia ubiegłego roku, ale na ten wzniosły moment wszyscy czeka-

liśmy z niecierpliwością aż dotąd. 

Na tę okoliczność zaproszono znamienitych gości, którzy przy-

byli licznie, by razem z nami celebrować to wydarzenie. Część ofi-

cjalną poprzedził spektakl przedstawiający scenę z życia Fryderyka 

Chopina, opowiadającą o jego pierwszym w życiu koncercie. Dwulet-

ni trud przygotowań uczestników został doceniony i nagrodzony 

gromkimi brawami publiczności oraz przychylnymi komentarzami 

zgromadzonych gości. 

Po takim wstępie wypowiedziała się Przewodnicząca Koła w 

Olsztynie – Pani Stanisława Kurowska, która opowiedziała, jak zro-

dził się w niej pomysł na powstanie takiego obiektu i skąd miała si-

łę, by doprowadzić do końca to, co zaczęła. 

Po tym, jak głos zabrali 

Prezydent Olsztyna oraz inni 

chętni goście, wszystkich za-

proszono na poczęstunek, któ-

ry uświetnił występ zespołu 

„Korzenie”. Pokrzepieni stra-

wą dla ciała i ducha obecni 

ochoczo przeszli do ostatniego 

punktu programu, czyli zwie-

dzania całego obiektu. Goście 

nie kryli podziwu dla odwiedzanych wnętrz, zachwycali się zgroma-

dzonym sprzętem, nie szczędząc przy tym słów uznania pod adre-

sem Pani Przewodniczącej. 

Otwarcie Centrum Rehabilitacji i Wsparcia 



Redakcja: 

Pracownia Komputerowa WTZ 

Dziękujemy innym pracowniom za 
współpracę! 

 

Tel.: (089) 527 80 62 

redakcja.wzw@gmail.com 

www.psouu.olsztyn.pl/wtz 

Warsztaty Terapii  
Zajęciowej 

Ul. Traktorowa 35, 
10-828 Olsztyn 

Marek Dudarewicz - 1 grudnia 

Jolanta Piątek – 14 grudnia 

Beata Łapińska – 18 grudnia 

Wojciech Kasprzak – 31 grudnia 

Katarzyna Sowa – 12 stycznia 

Agnieszka Podlewska – 20 stycznia 

Piotr Smoliński – 25 stycznia 

Zdzisław Oziewicz – 28 stycznia 

 

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  


