
 
 

 

 

Podróże uczą,  kształcą, pozwalają pożytecznie spędzić czas; 

wizyty naszych podopiecznych w fabryce bombek i  

świecie trampolin. 

 

 
 Razem z naszymi podopiecznymi odbyliśmy już kilkukrotnie wycieczkę do fabryki, gdzie przez 
cały rok i dosłownie na cały Świat / odbiorcami byli między innymi Papież, prezydent USA/ ręcznie 
wytwarza się ozdoby choinkowe, jajka Faberge, kolekcie bombek w stylu amerykańskim, 
skandynawskim, japońskim, europejskim; „ Podróż do krainy, gdzie magia świąt Bożego Narodzenia 
trwa cały rok. W Kętrzynie znajduje się Konsulat Świętego Mikołaja, gdzie od wielu lat Firma Doroszko  
produkuje znane na całym Świecie bombki”. 
 Tutaj nasi wychowankowie zwiedzali fabrykę, odwiedzili punkt konsultacji ze Świętym 
Mikołajem, mogli osobiście uczestniczyć w produkcji bombek i samodzielnie wykonać ozdoby 
choinkowe, ozdoby na święto zakochanych, ozdoby na Święta Wielkiej Nocy: wydmuchać 
samodzielnie ozdobę, ozdobić ją, dopilnować procesu produkcji. Jak się okazało świetnie radzili sobie 
z tym zadaniem, zainteresowani byli procesem produkcji i działaniem poszczególnych urządzeń oraz 
historią fabryki. 
 To miejsce przez naszych podopiecznych polecane było dalej, jako godne do zwiedzenia i 
obejrzenia. Jak wychowankowie opowiadali jest to : „ Miasteczko pełne atrakcji dla każdego. Tu 
napiszesz i wyślesz kartkę lub list i to nie tylko do Świętego Mikołaja. Znajduje się tu także biuro 
paszportów, bajkowe kino i kawiarnia. A w niezwykłym laboratorium do srebrzenia i lakierowania 
można ozdobić własnoręcznie wydmuchaną bombkę. W takim świątecznym miasteczku nie mogło 
zabraknąć fabryki prezentów, gdzie własnoręcznie można przygotować niezwykłe podarunki dla 
najbliższych”. j 
 Wycieczka do fabryki ozdób choinkowych ma dla naszych podopiecznych wiele walorów: tutaj 
można doskonale ćwiczyć samodzielność, dokładność i cierpliwość, bo któż potrafi wykonać ozdobę 
z malowidłami, wzorami. 
 Obok podróży ćwiczących cierpliwość, pozwalających rozwijać się intelektualnie; razem z 
podopiecznymi dbamy o sprawność ciała. Odwiedziliśmy park trampolin,gdzie podczas 30.- 
minutowego pobytu intensywnie pracowaliśmy nad sprawnością naszego ciała: akrobatyka połączona 
z grami  zręcznościowymi- rzuty do kosza, odbijanie piłki przez siatkę. Niezwykle pożytecznie 
spędzony czas, no i zawsze oczywiście na pierwszym miejscu nasze bezpieczeństwo. 
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