18 grudnia 2013r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie obchodził Jubileusz 10-lecia
działalności, z tej to okazji o godz. 11.00 w budynku WTZ rozpoczęły się uroczyste obchody
tego jubileuszu.
W uroczystości udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzwonowie,
wspólnie z rodzicami oraz zaproszeni goście: władze Powiatu Stargardzkiego, dyrekcja PCPR
w Stargardzie Szczecińskim, Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo, wójt gminy
Marianowo, przedstawiciele władz samorządowych gmin współpracujących z WTZ
Dzwonowo oraz Dyrekcje Publicznego Gimnazjum w Marianowie i Szkoły Podstawowej w
Marianowie. Początek uroczystości to przywitanie przez panią Izabelę Sząber wszystkich
uczestników WTZ w Dzwonowie i przybyłych na uroczystość gości.
„Już od 10 lat istnieje ta wyjątkowa placówka w powiecie stargardzkim, której działalność
zasługuje na najwyższe uznanie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzwonowie to miejsce
rehabilitacji społecznej i zawodowej, a przede wszystkim miejsce, gdzie każdy może liczyć
na szacunek”. Tymi słowami Starosta powiatu Stargardzkiego pan Waldemar Gil
podziękował Zarządowi Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo, kadrze i uczestnikom
WTZ za 10 lat działalności.
Prezes TRGM pan Jan But w swoim wystąpieniu przekazał wyrazy uznania i podziękowania
za trud włożony w pracę na rzecz drugiego człowieka. Osobne podziękowania złożone zostały
władzom samorządowym Gminy Marianowo i osobiście pani wójt Elżbiecie Rink za to, że
przekazując w 2003r.pomieszczenia w budynku szkoły podstawowej w Dzwonowie stworzyli
podstawy do utworzenia warsztatu terapii zajęciowej. Wspólne działania Towarzystwa
Rozwoju Gminy Marianowo i władz samorządowych gminy Marianowo zaowocowały tym,
że już 10 lat właśnie w Dzwonowie funkcjonuje warsztat terapii zajęciowej.
Pięknie o tej współpracy mówiła też pani Elżbieta Rink wójt gminy Marianowo,
wspominając bardzo ważną w społeczności lokalnej rolę integracyjną WTZ, złożyła także
życzenia „aby nigdy nie opuszczała Was wiara we własne możliwości i niech każdy dzień
przynosi motywację do działania oraz wiele powodów do satysfakcji”.
Dyrektor PCPR w Stargardzie Szczeciński pani Irena Nawrocka w swoim wystąpieniu oprócz
życzeń i podziękowań wysoko oceniła działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Dwonowie. Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania w pełnieniu wzorowej działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych złożyli wójt gminy Stara Dąbrowa pan Mieczysław
Włodarczyk. Do tych serdecznych życzeń i gratulacji dołączyły się pani Krystyna Bugaja
dyrektor Publicznego Gimnazjum w Marianowie i pani Dorota Wiechcińska dyrektor Szkoły
Podstawowej w Marianowie, która swoje wystąpienie zakończyła „ Człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”- Jan PawełII.
Po tej części uczestnicy WTZ Dzwonowo przedstawili krótką historię powstania
i funkcjonowania warsztatów w Dzwonowie. Kolejny element tej imprezy to humorystyczna
prezentacja pracowni działających w Warsztatach i postaci instruktorów terapii zajęciowej.
Złożyły się na nią wiersze recytowane przez uczestników warsztatów, a utwór „Bracie”
pięknie powiedziany przez Pawła Wężowskiego zawarł wszystkie słowa podziękowań dla
wszystkich pracowników WTZ Dzwonowo. Potem nastąpiła bardzo wzruszająca część
uroczystości, kadra i uczestnicy WTZ Dzwonowo wspólnie dziękowali rodzicom za
współprace przez 10lat funkcjonowania placówki. Uczestnicy zaśpiewali piękną pieśń „ Drogi
Ojcze, Droga Matko” przygotowane przez instruktorki terapii zajęciowej panią Ewelinę But i
Monikę Stępień. Następnie odbyła się cześć artystyczna: sztuka teatralna „Szanujmy
sponsorów”, inscenizacja przygotowana przez koło teatralne WTZ, która wszystkich
zachwyciła, wprowadziła w doskonały humor i pokazała jak wielkie pokłady talentów
aktorskich posiadają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Dzwonowie.
Na zakończenie wszyscy zebrani wysłuchali serdecznych życzeń świątecznych i koncertu
kolęd w wykonaniu zespołu „Wesołe dzwonki” z WTZ Dzwonowo. Ta prezentacja

artystyczna powstała i została przygotowana przez instruktorki terapii zajęciowej panią Anetę
Brzozowską i panią Monikę Kozłowską. Potem wszyscy uczestnicy jubileuszu „ 10 lat WTZ
Dzwonowo” zaproszeni zostali na tort i poczęstunek integracyjny. Na zakończenie zwiedzano
przygotowane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej wystawy plastyczne i
kiermasze świąteczne. Jeszcze długo słychać było gwar rozmów i śmiech, z wielkim
sentymentem wspominano dawne lata, interesujące wydarzenia, ciekawe wycieczki.
Wszyscy stwierdzili, że już z niecierpliwością czekają na kolejny jubileusz jakim będzie 15lecie działalności WTZ Dzwonowo.
I.Sz.

