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Krzy¿ówka:

Krzy¿ówkê przygotowa³a: Magda Klimek 

Urodziny Lipiec:

Arek Mazurczyk 10.07

Józef Kurtok 14.07 

Marzena G¹szczyk 15.07

Bogdan Kotas 17.07

Mariusz K³óskiewicz 18.07 

Roman Ziegler 19.07

Krzysztof Bloch 25.07

Pawe³ Kucharski 30.07

Urodziny czerwiec

Mirek Kurtok 8.06

Bartosz Piech 15.06

£ukasz Nowak 17.06

Janina Pietryja 21.06

Piotr ¯bik 29.06

Pawe³ Sajdok 29.06 
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Solenizantom sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia!
Kalendarium opracowali: Sylwia ¯upa i Zbigniew Bortnik
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Zmiany, zmiany, zmiany....

Jak ju¿ wszystkim wiadomo, od pó³ roku na WTZ
 funkcjonuje pracownia multimedialna, która decyzj¹ dyrektora

 odpowiedzialna jest teraz za prowadzenie gazetki.
  W zwi¹zku  z tym w imieniu zespo³u redakcyjnego „Wutezetki”

 chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania 
dla pana Zbyszka Krymkowskiego i dla pani Ani B¹k,

 którzy do tej pory prowadzili nasze pismo.
  Z uczestnictwa w zespole redakcyjnym gazetki
 zrezygnowali te¿ £ukasz Pasek i Krzysiu Oleœ.
Im równie¿ piêknie dziêkujemy za wspó³pracê. 

Obecnie nasze pismo ma wiêkszy zasiêg,
 poniewa¿ obejmuje równie¿ ŒDS.

 W zwi¹zku z tym zaistnia³a koniecznoœæ zmiany nazwy gazetki.
 Nazywa siê ona teraz ''Nasz Dom”.

 Zwiêkszy³a siê te¿ liczba osób tworz¹cych nasze pismo.
 Do³¹czyli do nas: Piotr ¯bik, Daria Zoñ, Mirek Kurtok,

 Zbigniew Bortnik, Asia Szczypiórkowska, Dawid Szczotka,
 Jakub Zabrzeski, Pawe³ Sajdok, Aneta Jaromin.

 Odby³y siê te¿ wybory zarz¹du, w wyniku których
 redaktorem naczelnym zosta³ Piotr ¯bik.

 Na zastêpcê zosta³a wybrana moja skromna osoba,
 sekretarzem zaœ zosta³a Dagmara Dyrda.
 Za kolporta¿ odpowiada Magda Klimek,
 a opiekê merytoryczn¹ sprawuj¹ panie:
 Barbara  Prz¹dka i Monika Kawecka.

 Nadzór graficzny zgodzi³a siê pe³niæ pani Ania Ganzel.

 
Tekst opracowa³ Andrzej Czylok, a przepisa³ na komputerze Jakub Zabrzeski            

Zespó³ redakcyjny “WUTEZETKI”

Ostatnio ogl¹da³em ¿e w Tatrach le¿y œnieg. Pomyœla³em, to dobrze, 
¿e nie na Hrobaczej £¹ce, bo bym musia³ ubraæ kalosze.

Jest prze³om kwietnia i maja, pogoda dzieñ przed wyjazdem nie 
nastraja, jednak w dzieñ wyjazdu siê rozpogadza i jest ok.
To jest pocz¹tek sezonu i mia³o byæ nie forsownie (wed³ug map) , jednak szlak 
daje nam w koœæ- jest doœæ stromo, ale ka¿dy daje radê.
W koñcu przed nami d³ugi weekend i mo¿na wypocz¹æ. Tak to jest w górach 
i nie mo¿na wszystkiego przewidzieæ, ale to dobrze.
Co do atrakcji, to po drodze na szlaku mijamy maryjne Ÿróde³ko i kapliczkê ze 
zdjêciem Jana Paw³a II, a na samym szczycie widaæ krzy¿.

Zakoñczê piosenk¹:

Tam na dole zosta³o,
wszystko to co ciê mêczy,
patrz¹c z góry woko³o,
œwiat wydaje siê lepszy.

 
Wiêc w góry rodacy!

Piotr ¯bik

Wyprawa grupy turystycznej

na Hrobacz¹ £¹kê
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Entuzjaœci w Krakowie    

   19 kwietnia tj. w pi¹tek grupa teatralno - muzyczna ENTUZJAŒCI w sk³adzie:
£ukasz Nowak, Piotr Kurtok, Andrzej Czylok, Mariusz Kaganiec, Adzia Krynicz 
i Monika Chotyñska, nasze opiekunki p. Ula i p. Basia oraz kierowca 
p. Stasiu, wyjechaliœmy do Krakowa na przegl¹d 
formacji muzyczno - tanecznych osób niepe³nosprawnych „O Bu³awê Lajkonika”. 
Po przybyciu  na miejsce udaliœmy do Centrum M³odzie¿y  im .Henryka Jordana.  
Mieliœmy tam udostêpnion¹ salê gdzie mogliœmy siê przygotowaæ wykonywaæ 
ostatni¹ próbê. Chwilê póŸniej poszliœmy ju¿ na salê, gdzie odbywa³y siê wystêpy.
Najpierw obejrzeliœmy przedstawienie pt. Murzynek Bambo w wykonaniu 
przedszkolaków z grupy ¯abki. Nastêpnie grupa Turbokiepscy przedstawi³a scenê 
o s³oniu, który wysiadywa³ jajo. Po tym wystêpie nasza grupa na kabaretowo 
wykona³a piosenkê pt. Kawa, w formie kabaretu. Piotrek, £ukasz, Andrzej i Monika 
zaœpiewali, a Mariusz z Adzi¹ piêknie zatañczyli. Pani Ula i pan Stasiu nam 
przygrywali, a p. Basia robi³a zdjêcia. Po wystêpie otrzymaliœmy po pysznym 
cukierku, a tak¿e soczek i batonik. Zrobiliœmy sobie tak¿e wspólne pami¹tkowe 
zdjêcia. Chwilê póŸniej ruszyliœmy w drogê powrotn¹ do Pszczyny. Po drodze, 
za spraw¹ Moniki zatrzymaliœmy siê w przydro¿nej restauracji na pyszn¹ kawê. 
Po nied³ugim czasie wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê, podczas której by³o bardzo 
weso³o. Pogoda nam tego dnia dopisa³a, choæ pocz¹tkowo siê na to nie 
zapowiada³o.

Jury doceni³o prezentacjê naszej piosenki przyznaj¹c Entuzjastom wyró¿nienie 
- “Ma³¹ 

                                             Tekst u³o¿y³ Andrzej i napisa³ Kuba

naszym oœrodkowym busem 

Kawa

Chcia³bym z tob¹ zatañczyæ, ale nie mam prawej nogi.
Chcia³bym ciê mocno przytuliæ, ale nie mam prawej d³oni.

Chcia³bym popatrzeæ na Ciebie, na Ciebie, ale nie mam tak¿e g³owy.

Bo na imiê mam M³ynek, a nazwisko Kawowy.
Bo na imiê mam M³ynek, a nazwisko Kawowy.

Ja  uwielbiam  J¹ Ona tu  jest i  czeka na mnie ,
 bo dobrze to wiem . Wypijê j¹ z ogromnym smakiem

 Przecieram oczy ,jej zapach budzi mnie ,
 pêdzê do kuchni  i  delektujê siê .

Ten smak , aromat  wci¹¿ urzeka mnie , kolejny ³yczek ,
 za chwilê znów jej chcê .

Tak uwielbia  j¹ , ona tu jest I czeka na ni¹.
Bo dobrze to wie, wypije j¹ z ogromnym smakiem...

Ju¿ pod koniec  dnia zastanawiam siê 
czy me serce to wytrzyma 

Ja tak piæ j¹ chcê.
Wszyscy mówi¹ mi: KAWA SZKODZI CI..

Ach przykro mi...bo 

Ja  uwielbiam  J¹  Ona tu  jest i  czeka na mnie ,
 bo dobrze to wiem . Wypijê j¹ z ogromnym smakiem      

KONIEC 

S³oneczny Tydzieñ    
    
 W pi¹tek, 24. 05 2013 w sali widowiskowej Pszczyñskiego Centrum Kultury odby³ siê fina³ 
XIII Powiatowego Tygodnia Osób Niepe³nosprawnych „S³oneczny Tydzieñ”. Tradycyjnie ju¿ w tym dniu  
og³oszono wyniki oraz rozdano nagrody Powiatowego Przegl¹du Piosenki. Przegl¹d zaœ mia³ miejsce 
we wtorek, 21. 05. 2013r.

W szerokiej gamie programów muzycznych i artystycznych zaprezentowali siê  wychowankowie Domu 
Pomocy Spo³ecznej z Pielgrzymowic, Dziennego Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 
i Œwietlicy Terapeutycznej z Pszczyny, Zespo³u Szkó³ nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Specjalnego Oœrodka 
Edukacyjno- Rehabil i tacyjno-Leczniczego dla dzieci Niewidomych i Niedowidz¹cych 
w Rudo³towicach, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie i Grzawie oraz Warsztatów Terapii 
Zajêciowej w Pszczynie. Trzyosobowa komisja w sk³adzie: p. Barbara Sopot-Zembok, p. Danuta 
Abramowicz-Heczko i p. Joanna Wiktorko bardzo wysoko oceni³y tegoroczne wystêpy. St¹d jury postanowi³o 
przyznaæ wszystkim wystêpuj¹cym w kategorii zespo³y grupom równorzêdne I miejsca. Przy czym przyznano dwie 
I nagrody specjalne oraz Grand Prix. Oto wyniki:

GRAND PRIX 
Zespo³owi URWISY Z ANTESA z Dziennego Oœrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego 

w Pszczynie
W KATEGORII SOLIŒCI:

I nagrodê zdobyli:         
¨£UKASZ KAWNIK- Specjalny Oœrodek Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych 

i Niedowidz¹cych w Rudo³towicach,
ANDRZEJ SIKORA, MARCIN NIEDZIA£KOWSKI- Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie,

II nagrodê zdobyli:
¨©UKASZ KOŒCIELNY, MARCIN NIEDZIA£KOWSKI- Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie,

III nagrodê zdoby³a:
GABRIELA CETNARSKA- Dom Pomocy Spo³ecznej w Pielgrzymowicach
 W KATEGORII ZESPO£Y- SZKO¨£A PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:

I nagroda specjalna:
URWISY- Zespó³ Szkó³ nr 3 Specjalnych w Pszczynie,

I nagrody:
EKIPA Z ZAMCZYSKA- Specjalny Oœrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno- Leczniczy dla Dzieci Niewidomych 

i Niedowidz¹cych w Rudo³towicach,
MALUCHY Z ZAMCZYSKA- Specjalny Oœrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Leczniczy dla Dzieci Niewidomych 

i Niedowidz¹cych w Rudo³towicach,
 S£ONECZNI – Zespó³ Szkó³ nr 3 Specjalnych w Pszczynie,

    W KATEGORII ZESPO£Y- DOROŒLI:
I nagroda specjalna:

ALECHANDRO I SENIORITY- Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Grzawie,
I nagrody:

 RASTA ŒWIETLIKI- PSOUU Œwietlica Terapeutyczna w Pszczynie,
 ŒDesiowcy- Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie,

 ENTUZJAŒCI- Warsztaty Terapii Zajêciowej w Pszczynie

22. 05. 2013 r.  w ramach S³onecznego Tygodnia, odby³ siê XII Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Wiersze Pana Tuwima” .
Uczestnicy piêknie i na wysokim poziomie recytowali wybrane wiersze .Wœród wykonawców znaleŸli siê równie¿ 
nasi   podopieczni: Jakub  Zabrzeski i Joanna Szczypiórkowska.

Choæ tydzieñ ma nazwê s³onecznego, s³oñca by³o odrobinê - ciut, ciut.
 Lecz patrz¹c na twarze uczestników, myœlê ¿e ¿yjê w konstelacji o wielu s³oñcach.  

Tekst przygotowali: Piotr ¯bik i p. Barbara Prz¹dka
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Powitanie  wiosny 

    Po d³ugim  zimowym oczekiwaniu w koñcu przysz³a wiosna i nadszed³ dzieñ,  
kiedy w naszym oœrodku rozpoczê³y siê coroczne wiosenne zmagania sportowe. 
Ich celem jest powitanie nadchodz¹cej wiosny. Na du¿ej sali, która zosta³a 
wiosennie udekorowana, zebrali siê uczestnicy, opiekunowie oraz zaproszeni 
goœcie :ŒDS Grzawa , Œwietlica Terapeutyczna  oraz PSOUU.  
Zawody rozpoczê³y siê krótkim powitaniem pana dyrektora, który ¿yczy³ 
wszystkim   udanej  zabawy .
Potem na œrodku sali ustawi³y siê nasze warsztatowe zumbiarki: pani Ania, 
pani Ula, pani Wiola, Bernadka Gondzik, Marzena G¹szczyk, Sylwia ¯upa, 
Ania Hoinkis, Ola Herok i Magdalena Klimek pod przewodnictwem naszej 
rehablitantki pani Asi, które zaprezentowa³y uk³ad chorograficzny, czym 
wywo³a³y burzê oklasków. Za  stolikiem sêdziowskim zasiedli: pan dyrektor, 
pani Sylwia, oraz pani Asia, która jak co roku przygotowa³a konkurencje 
do zawodów: Ich prowadzeniem zaj¹³ siê pan Piotr Fydrych. Przedstawicielom 
wszystkich placówek, które wziê³y udzia³ w tej imprezie zosta³y wrêczone 
pami¹tkowe puchary oraz dyplomy. Przygotowali je uczestnicy papieroplastyki  
pod opiek¹ pani Wioli. 
Tegoroczna impreza odby³a siê bezpiecznie i wszyscy uczestnicy wracali do 
swoich domów z uœmiechem na twarzy. Od dnia zakoñczenia zawodów 
sportowych wiosna zagoœci³a ju¿ na dobre.    

                  Tekst opracowa³a Dagmara Dyrda, przepisa³ Jakub Zabrzeski

25 maja w sobotê nad ranem, wyjechaliœmy na wycieczkê do DŸwirzyna. W trakcie blisko 

dwunastogodzinnej podró¿y mieliœmy trzy postoje. Po przybyciu na miejsce zostaliœmy zakwaterowani 

w oœrodku wczasowym „Rybitwa'', w pokojach 3, 4, 5 - osobowych z balkonami. Po rozpakowaniu i 

krótkim odpoczynku udaliœmy siê na obiado-kolacjê na sto³ówkê. Po posi³ku poszliœmy na krótki spacer 

nad morze. Wieczorem, w telewizji obejrzeliœmy emocjonuj¹cy, fina³owy mecz Ligi Mistrzów. W niedzielê 

zas, po œniadaniu udaliœmy siê na mszê do koœcio³a. Dziêki temu, ¿e pogoda nam dopisa³a, chodziliœmy 

na d³ugie spacery po mieœcie i brzegiem morza a gdy wracaliœmy, to kupowaliœmy pyszne ryby, lody, 

gofry i desery a tak¿e pami¹tki. We wtorek wieczorem nied³ugo po kolacji odby³a siê zaplanowana 

na ten dzieñ dyskoteka z elementami zumby, po³¹czona z poczêstunkiem z okazji urodzin Adriana 

i Daniela. Nastêpnego dnia po œniadaniu udaliœmy siê na krótki spacer nad morze a wracaj¹c, 

wst¹piliœmy do portu na rybê i nied³ugo potem wróciliœmy do oœrodka na obiad. Tego dnia pogoda by³a 

wyj¹tkowa i œwieci³o s³oñce, dlatego po obiedzie gdy chwilê odpoczêliœmy, poszliœmy poopalaæ siê 

na pla¿ê. Po kolacji zrobiliœmy sobie wszyscy wspólne pami¹tkowe zdjêcie, a nastêpnie poszliœmy 

na ostatni spacer i po¿egnaliœmy siê z morzem. W czwartek rano przed wyjazdem wypiliœmy jeszcze 

po¿egnaln¹ kawê i wyruszyliœmy w podró¿ do domu. Razem z nami po raz pierwszy jechali: 

Pawe³ Sajdok ,Dawid Szczotka i Aneta Jaromin. W drodze powrotnej mieliœmy mo¿liwoœæ obejrzenia 

mini ZOO i akwarium. By³o to w restauracji w Zielonej Górze. Najpiêkniejszym dniem zarówno dla mnie 

jak i dla wiêkszoœci kole¿anek i kolegów, okaza³ siê czwartek, gdy¿ tego dnia mieliœmy dyskotekê 

i wyszaleliœmy siê na maksa .Niesamowite wra¿enie zrobi³o na mnie to, ¿e podczas jednego 

ze spacerów brzegiem morza zobaczy³em nisko przelatuj¹c¹ awionetkê, a w oddali p³ywaj¹ce statki.  

W dniu wyjazdu zaœwieci³o piêkne s³oñce, a¿ ¿al by³o opuszczaæ to piêkne miejsce. Mamy nadziejê, 

¿e w przysz³ym roku równie¿ wyjedziemy - jeœli tylko finanse na to pozwol¹, na jeszcze d³u¿sz¹ 

wycieczkê.

Wycieczka WTZ do DŸwirzyna

rysunki: Aneta Jaromin

Wycieczka ŒDS do Brennej

By³ deszczowy dzieñ gdy wyje¿d¿aliœmy...Podró¿ trwa³a 1,5 godz. i ka¿dy siê martwi³, 
¿e wczasy bêd¹ deszczowe. Jak dojechalismy na miejsce, to ka¿demu zosta³ przydzielony pokój. 
Sypialnie by³y 2-3 osobowe. Na szczêœcie na drugi dzieñ siê rozpogodzi³o . Atrakcj¹ tego dnia by³ 
wyjazd do Chaty . Ka¿dy mia³ okazjê zrobiæ sobie podp³omyk, który móg³ zjeœæ z pysznym 
mase³kiem, miodem  lub  smalcem. Ogl¹daliœmy tam rownie¿ stare maszyny rolnicze, a bardzo mi³y pan 
w ciekawy sposób opowiada³ nam o  ¿yciu pszczó³. Dzieñ trzeci tak¿e by³ pogodny... Byliœmy nad rzek¹, 
niektórzy zamoczyli nawet nogi, a póŸniej...........  pychotka! - pucharki z owocami i bit¹ œmietan¹. 
By³o owocowo i zdrowo. Pod wieczór mieliœmy dyskoteki lub grill na œwie¿ym powietrzu. Po grilu trwa³y 
odwiedziny - kawki, herbatki itp.. Jak to w górach, by³o i wyjœcie na szlak... Powêdrowaliœmy na piêkn¹ 
polanê gdzie odpoczêliœmy.

W Brennej nam siê podoba³o, spêdziliœmy tam mi³e chwile. Wra¿enia mamy bardzo pozytywne.
Wyjazd mo¿emy uznaæ za udany.

Tekst przygotowali: Daria Zoñ i Piotr ¯bik

Chlebowej 
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