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Wesoły nam dzień dziś nastał, 
Którego z nas każdy żądał: 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 
Alleluja, Alleluja! 
 
 
 
Król niebieski k`nam zawitał, 
Jako śliczny kwiat. zakwitał: 
Po śmierci się nam pokazał. 
Alleluja, Alleluja! 
  
 
 
Piekielne moce zwojował, 
Nieprzyjaciele podeptał, 
Nad nędznymi się zmiłował. 
Alleluja, Alleluja!  
  
 
 
Do trzeciego dnia tam mieszkał, 
Ojce święte tam pocieszał. 
Potem iść za sobą kazał. 
Alleluja, Alleluja! 
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Po wielu dniach zimowego snu, zaczęliśmy 

wzmożone prace nad wydaniem nowego numeru 

gazetki. Łatwo nie było, gdyż wiosenne miesiące są 

często bardzo kapryśnie – zimowa aura usypiała 

nas, mimo że szczere chęci już kiełkowały od dawna. 

 

Tak jak przyroda potrzebuje czasu na to, by się 

obudzić. Tak jak drzewa potrzebują czasu, by się 

zazielenić, tak i my potrzebujemy czasu by wrócić do 

dawnego rytmu wydawania naszego czasopisma. 

 

Życzymy miłej lektury! 

 

 

 

 

 

 

Elektroniczna wersja naszej gazetki  

w kolorze  

dostępna na stronie: 

http://pszczyna.caritas.pl/gazetka-wutezetka/ 

Na samym dole strony znajdują się linki do 

archiwalnych numerów gazetki. Po kliknięciu 

w wybrany numer, otworzy się on w nowej 

karcie. 
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W naszym ośrodku 8 marca o godz,10.20 

rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia 

Kobiet. 

Nasi koledzy w raz z opiekunami 

zorganizowali nam jak co  roku świetne, 

i za razem śmieszne, przedstawieniem 

pt. „Kilka dni z życia młodego 

mężczyzny”. 

Udział w przedstawieniu wzięli: 

- Dziadek Alojzy - pan Stasiu, 

- Ojciec Franciszek - pan Janek, 

- Wujek Heniek - pan Zbyszek, 

- Maciek - pan Piotrek, 

 -Wojtek główny bohater - pan  Szymon, 

 oraz gość specjalny - pani  Ania. 

Prowadzącym nasze spotkanie był pan 

Dyrektor. 

Po tym przedstawieniu wypiliśmy 

wspólnie kawę oraz był słodki 

poczęstunek. 

Tekst napisały :Dagmara Dyrda i Magdalena Klimek 

 

Męska rozmowa – i chłopiec staje się mężczyzną… 

Pan dyrektor w roli prowadzącego 

Tak wyglądałby wieczór panieński 

w wykonaniu naszych chłopaków 

Miny pań mówiły same za siebie… trud naszych 

panów został doceniony gromkimi oklaskami. 

A ta miska wody? Czyżby 

atmosfera stała się zbyt gorąca? 



 

 
 

„... bo w niebie z którego dotąd, nie wrócił 

nikt bo po co, wieczna sączy się struga 

przyjemnej wiary w cuda…” 

 

Ten urywek piosenki zespołu Raz Dwa Trzy, 

został odśpiewany przez jednego z aktorów, 

a po jasełkach, zacytowany przez Starostę 

Pszczyńskiego, Pana Pawła Sadzę. Bo któż nie 

lubi wierzyć w cuda, a każde wystawienie 

jasełek w Ośrodku Matka Boża Różańcowa, 

każde przezwyciężenie swoich ograniczeń, 

wstydu, tremy– to mały cud. 

 
10.01.2012 roku w Ośrodku miał miejsce taki 

mały cud. Nasi podopieczni wystawili jasełka, 

mimo drobnych pomyłek, odważyli się, by 

przed tak zacną widownią, zagrać. 

 
A swą obecnością zaszczycili nas: Ksiądz 

Zdzisław Tomziński – Dyrektor 

Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. 

Jana Pawła II, Paweł Sadza - Starosta 

Pszczyński, Dariusz Skrobol - Burmistrz 

Pszczyny, Joanna Czekańska oraz Katarzyna 

Liszka - Kierownik oraz pracownik PCPR – 

Sonia Marekwia - Dyrektor OPS w Pszczynie, 

Jacek Drzazga i Roman Chrószcz - Dyrekcja 

Banku Spółdzielczego, Renata Dyrda - 

Dyrektor L.O. im B. Chrobrego, Andrzej Kegel 

- Dyrektor Zakładu Poprawczego, Katarzyna 

Fuławka - Przewodnicząca Zarządu Koła 

PSOUU w Pszczynie, Barbara Gierusz - 

Wicedyrektor Dziennego Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Pszczynie, Bogusia Bularz - 

Kierownik Świetlicy Terapeutycznej, Mirosław 

Polok - Dyrektor Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej, Władysław 

Chrobok - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Starej 

Wsi, Beata Jurczyga - Wicedyrektor Zespołu 

Szkół nr 2 w Starej Wsi oraz Damian 

Cieszewski -  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

w Pszczynie. Zaszczyciły nas też liczne 

delegacje z zaproszonych szkół i placówek. 

 
Widownia wypełniona. Dyrektor Ośrodka - 

Piotr Kowalski – zapowiedział nasz występ 

i zaczęliśmy, krok po kroku, najlepiej jak się 

da. Nie ma lepszej widowni, niż ta, która żywo 

reaguje na to, co dzieje się na scenie. I myśmy 

taką widownią byli zaszczyceni – był śmiech, 

oklaski, ale milczenie, gdy działo się coś 

niepokojącego. A potem brawa 

i podziękowanie. Któż nie lubi ich słuchać. 

Zostaliśmy obdarowani słodkościami 

i przystąpiliśmy do słodkiej integracji. 

 

„... bo w niebie z którego dotąd, nie wrócił 

nikt bo po co, wieczna sączy się struga 

przyjemnej wiary w cuda…” 

 

Za to niebo, za ten cud – dziękujemy. 

 

Tekst napisała Bernadeta Jonkisz 



 

Jasełka w Naszym Ośrodku miały charakter 

współczesny, akcja Narodzenia Pańskiego 

odbywała się wśród tradycyjnych postaci, ale 

nie brak w niej było akcentów tożsamych 

z nowoczesnym światem. 

Treść miała wiele akcentów humorystycznych, 

a czasem wręcz zaskakujących. 

W przedstawieniu wzięło udział wiele osób 

m.in. nasi podopieczni z OMBR, 

wychowankowie domu poprawczego, 

wychowawcy... pod kierunkiem Pani Basi 

i Pani Uli. 

Przedstawienie wystawiane było dwukrotnie 

w Pszczyńskim Centrum Kultury, w Zakładzie 

Poprawczym i w Żywcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 10. stycznia odbyło się w naszym 

ośrodku przedstawienie jasełkowe. W związku 

z tym od rana mieliśmy dużo pracy. Biorący 

udział w jasełkach przygotowywali się do 

występów, my zaś tj. Dagmara, Sylwia, 

Agnieszka i ja – Magda, pomagałyśmy przy 

przygotowaniach poczęstunku dla gości. 

Wcześniej stoły zostały ustawione przez 

uczestników pracowni technicznej, a sam 

poczęstunek przygotowały osoby z pracowni 

gospodarstwa domowego. 

Odwiedzili nas uczniowie ze szkół: Wisły 

Wielkiej oraz Starej Wsi i z innych szkół, 

ośrodka dziennego w Pszczynie. Był także 

ks. Tomziński, jak również burmistrz oraz 

starosta Pszczyny. 

Po występach nasz dyrektor przywitał gości 

i zaprosił na poczęstunek, a my udaliśmy się do 

swoich pracowni. Goście dopisali; było ich 

bardzo dużo. Bardzo dobrze oceniali występ 

naszej grupy teatralnej. Całe spotkanie 

przebiegało w miłej atmosferze. 

 

 

 

 
Jak co roku odbyło się przedświąteczne 

spotkanie z zaprzyjaźnionymi gośćmi z 

Niemiec. O godzinie 9.30 zebraliśmy się 

wszyscy na dużej sali, by obejrzeć premierowe 

przedstawienie jasełkowe. Po przedstawieniu 

odbyło się wspólne śpiewanie kolęd, składanie 

życzeń. Goście obdarzyli występujące osoby 

prezentami, później pan dyrektor zaprosił ich 

na krótki poczęstunek, a reszta osób udała się 

na dalsze zajęcia w swoich pracowniach. 

 

 
21. lutego w naszym ośrodku WTZ odbyła się 

„dyskoteka ostatkowa”. 

Zabawa była urządzona w pracowni p. Uli 

i p. Basi. Bawiliśmy się w takt muzyki z płyt. 

P. Kasia robiła zdjęcia. Tak pożegnaliśmy 

karnawał. 

 

 

Tekst napisał Krzysztof Oleś 

Tekst przygotowała Magda Klimek 

Tekst przygotowała Dagmara i Magda 

Tekst napisały Magda i Ola 



 

 

 
 

W naszym ośrodku jak co roku o tej samej 

porze  rozpoczął  się  bal. 

Sala była ślicznie przystrojona - były 

serpentyny, balony ,maski karnawałowe. A 

nasz kochany pan Stasiu  przygrywał  nam do 

tańca. Na naszym balu pojawiły się  ciekawe 

stroje karnawałowe np. Szrek, diabełek, pani 

młoda, bałwan, i wiele innych ciekawych 

postaci z różnych ciekawych bajek. Na 

naszym balu jak co roku odbywa się wybór 

króla i królowej balu. 

 
W tym roku królem balu został Marcin 

Czyrnek, a królową Joanna Szczypiórkowska. 

Nagrodą było wyjście do naszej warsztatowej 

kawiarenki na pyszne ciasto oraz kawę lub 

herbatę. 

 
Z niecierpliwością czekamy na drugi rok! 

 

 

 

W związku z Walentynkami 14.02. w piątek 

10.02 rozpoczęliśmy przygotowania do tego 

święta. 

Podopieczni oddawali swoje prace, które 

przygotowali na konkurs, w sumie było ich 24 

o różnej tematyce. Podopieczni pracowali 

w grupach oraz indywidualnie. Każda praca 

miała swój numer.  

W poniedziałek opiekunowie wraz 

z podopiecznymi głosowali, która praca była 

najlepsza. We wtorek tj.14.02 była impreza 

walentynkowa. O godz.10.00 p. dyrektor 

przywitał nas wszystkich, a następnie oddał 

głos p. Piotrowi, który zapowiedział występ 

grupy tanecznej w składzie: Daria Zoń, 

Marzena Gąszczyk, Agnieszka Ślosarczyk, 

Magda Klimek oraz p. Ula  i p. Asia do 

piosenki Shakiry pt. Waka Waka. Potem były 

występy na zmianę wiersz i piosenka.  

Wiersze recytowali: Łukasz Pasek, Monika 

Chotyńska, Asia Szczypiórkowska, Ania 

Hoinkis, Krzyś Oleś, Piotrek Żbik, Andrzej 

Czylok.  

Piosenki śpiewali: Piotr Kurtok, Łukasz 

Nowak, Maciek Nawrocki, Ola Herok, Jacek 

Pochopień, Basia Konieczny.  

Następnie była przerwa na kawę 

i poczęstunek. W konkursie karaoke wzięły 

udział dwie drużyny: zwycięska WTZ i ŚDS. 

Po występie wszyscy uczestnicy otrzymali 

nagrody. Na zakończenie opiekunowie 

z podopiecznymi zaśpiewali piosenkę. Były 

też nagrody za udział w zawodach pływackich, 

wręczali je p. Piotr i p. Asia. Potem udaliśmy 

się do swoich pracowni. 

Tekst napisały Dagmara Dyrda i Magdalena Klimek 

Tekst napisał Andrzej Czylok 



 

 
09.02.2012 w Jankowicach odbyły się zawody 

pływackie. W zawodach brali udział 

podopieczni z Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

Maciek Nawrocki zajął III miejsce, Asia 

Szczypiórkowska III miejsce, Sylwia Żupa III 

miejsce, Ola Herok zajęła III miejsce, Ania 

Hernas zajęła III miejsce, oraz Przemek 

Gawlik, Łukasz Nowak, Arek Mazurczyk, 

Adrian Kasza, Agnieszka Szczygieł, Anita 

Krzekotowska i pan Szymon Gabryś, pani Asia 

Czernik. 

Można było startować z kółkiem, rękawkami 

lub z deską. Przepłyniecie szerokości basenu 

z przyborem i pomocą terapeuty. 

 

 

 

 

 

 

20. listopada 2011r. o godz. 9.00 zaczęło się 

nasze pierwsze spotkanie z kursu 

komputerowego, który poprowadził pan Simka 

Krzysztof. 

 
Nasze spotkania rozpoczynały  się 

o godz.8.30.  Na kursie uczyliśmy  się  

wysyłania mejli@, pisania w programie Word, 

uczyliśmy się poprawnie wyszukiwać strony 

internetowe, rysowania i wiele innych 

ciekawych rzeczy.  

W ramach naszego kursu  był  dostarczany 

catering z restauracji  Nova w Pszczynie. 

Kurs  zakończyliśmy  w poniedziałek 27.02 

2012.r o godz. 10.00 .W kursie komputerowym 

brali udział: Dagmara Dyrda ,Magdalena 

Klimek, Agnieszka Ślosarczyk ,Danuta 

Wołkowycka, Adrian Kasza, Michał Adamus, 

Mirek Kurtok, Bartosz Piech, Jakub Zabrzeski. 

 

 

 

 

 
W naszym ośrodku był organizowany konkurs 

pod „Ośrodek - bliskie mi miejsce”. 

Kilku podopiecznych brało udział w nim 

udział. 

Podopieczni, który zajęli pierwsze miejsca, 

bądź otrzymali wyróżnienia, jako nagrody 

otrzymali zaproszenie do „Stylowej 

kawiarenki”. 

Ta sama nagroda przypadła tym, który 

zaprezentowali najlepsze przebrania na balu 

przebierańców. 

„Stylowa kawiarenka” mieściła się w 

pracowni p. Uli i p. Basi. Czuliśmy się tam jak 

w prawdziwej kawiarence. P. Basia, p. Uli i p. 

Bernadka były kelnerkami i nas obsługiwały. 

Częstowały nas własnymi wypiekami – babką, 

szarlotką i galaretką z owocami oraz herbatą i 

kawą. Pan Stasiu przygrywał nam na 

akordeonie. Poczuliśmy się wyróżnimy, była 

bardzo miła atmosfera, lokal był pięknie 

udekorowany, p. Ania robiła zdjęcia.  

Bardzo dziękujemy tym, którzy zadbali o to, 

abyśmy się poczuli szczęśliwi. Potem wszyscy 

udali się do swoich pracowni. 

Tekst napisała Ola Herok 

Tekst napisały Dagmara Dyrda i Magdalena Klimek 

Tekst przygotowała Magdalena Klimek 



 

 

W piękny przedpołudniowy poranek 21. 

12. 2011 r. o godz. 10.30 wszyscy 

wyszliśmy do szkoły w Gimnazjum na 

Starej Wsi, aby obejrzeć zaprezentowane 

przez  uczniów przedstawienie pt 

„Dziewczynka z zapałkami”. 

 
Przedstawienie odbyło się na Sali 

gimnastycznej. Klimat nastrajał bardzo 

świątecznie.  

Zostały zaśpiewane kolędy, z okna było 

widać jak sypał  śnieg. 

 
Tę baśń napisał Chrystian Andersen. 

Historia ta przedstawia los małej 

dziewczynki, która pochodziła z bardzo 

biednej rodziny. Mieszkała sama z ojcem, 

mama zmarła, gdy była mała. Pewnego 

dnia poprosił ją, aby poszła do siostry 

mamy, by ta dała jej jakieś zajęcie, żeby 

mogli przeżyć zimę. 

Codziennie wcześnie rano wychodziła z 

domu zabierając ze sobą kosz pełen 

zapałek myśląc, że zarobi choć parę 

groszy, ale ludzie nie okazali jej nawet 

odrobiny serca.  

To przedstawienie skłoniło nas do refleksji 

w nadchodzące Boże Narodzenie i Nowy 

Rok. 

 

 

 

Piotr Kurtok    02 styczeń 

Fura Janusz    06 styczeń 

Anna Hoinkis    08 styczeń 

Żupa Sylwia    17 styczeń  

Przemyk Agnieszka   25 styczeń 

Hernas Anna    27 styczeń 

Kościelny Piotr   3 luty 

Kolon Bernadeta   6 luty 

Pasek Łukasz    16 luty 

Zieleźnik Daniel   24 luty 

Krzekotowska Anita   8 marzec 

Bojdoł Adrian   21 marzec 

Krzak Janina    29 marzec 

 

Tekst napisała Dagmara Dyrda 

Najlepsze życzenia,  

dużo zdrówka i dużo słonka,  

humoru na każdy dzień,  

uśmiechu od ucha do ucha,  

przyjaciół wokół siebie. 

Życzenia przygotowała Sylwia Żupa 


