NOWY SPRZĘT DO REHABILITACJI

Do Warsztatu zakupiono urządzenie do rehabilitacji – bieżnię. Urządzenie
te daje nam możliwość bezpiecznego uprawiania biegów. A poza tym pomaga
utrzymać zgrabną talię. Uczestnicy się ucieszyli z tego, że pani kierownik
zdecydowała kupić to urządzenie. Tylko musimy się nauczyć odpowiednio
oddychać żeby się zbytnio nie męczyć. Co niektóre kobiety trochę narzekają na
to, że pan Andrzej zmusza do biegania i ćwiczą niechętnie. Porostu nie mają
dobrej kondycji fizycznej, nie są wytrzymałe i szybko się męczą. Jedna z
uczestniczek skomentowała: Ja jestem zadowolona że mogę na bieżnię biegać
lecz muszę nad moim oddychaniem, popracować (Ewa Grzembowska).

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------NOWINKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Z okazji mikołajek sekcja gospodarcza zorganizowała słodki poczęstunek.
- 12 grudnia odwiedzili nas studenci – zwiedzali nasz Warsztat i obserwowali pracę
- W grudniu wystawialiśmy nasze prace na kiermaszu świątecznym
- W styczniu wytypowane osoby brały udział w zawodach w kręgle zorganizowanych
przez lokal Bowling Club
- W lutym pani kierownik była na urlopie więc mieliśmy 3 tygodnie „spokoju”.
- W każdą środę cześć zajęć prowadzi Pani psycholog, natomiast dodatkowe zajęcia
komputerowe odbywają się w piątek
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WIGILIA 2007

Warsztatowa
wigilia to nasz stary
obyczaj. Co roku organizujemy w szkole
numer 19 przy ulicy Uroczej. Na nasze
spotkania wigilijnie, zapraszani są różni
goście na tą
uroczystą
kolację i na
wspólne
kolędowanie. W tym roku przed publicznością
wystąpił zespół Szwagry razem z sekcją
życia. Zaśpiewali kolędy - w roli dyrygenta
wystąpił Błażej Szymczyk. Mikołaj o nas nie
zapomniał i wysłał nam paczki które wręczyły nam Elfy. Było przy tym
mnóstwo żartów i śmiechu.
WYWIAD Z PANIĄ
DZIENNIKARKĄ

W grudniu mieliśmy wizytę telewizji elbląskiej
Vectra El. Udało nam się przeprowadzić wywiad z
panią dziennikarką……………
1.Jak długo Pani jest dziennikarką?
Jestem telewizji ponad 14 lat .
2.Co pani uważa za swój sukces zawodowy ?
Sukcesem jest to, że można poznać ciekawych ludzi .
3.Dlaczego Pani do nas przyszła i wybrała nasz
warsztat?
Wybrałam Wasz warsztat ponieważ bardzo lubię osoby niepełnosprawne.
4.Co Pani podoba się w naszym warsztacie ?
Podobają mi się prace wszystkich sekcji.

PODSUMOWANIE ROKU 2007

W miesiącu grudniu odbyło się podsumowanie
całego roku naszej pracy i efektów terapii. W trakcie
naszego spotkania niektóre osoby zostały wytypowane
do nagrody kierownika to: Błażej Szymczyk,
Katarzyna Urbańska, Wioletta Makowska., Katarzyna
Szymańska. Zostali oni „pracownikami roku”. Pani
psycholog przedstawiła nam efekty naszej rehabilitacji
zawodowej i społecznej. Nastąpiły również zmiany w
sekcjach:
Kasia
Sienkiewicz przeszła
do sekcji techniczno –
plastycznej, Ania Lisiecka przeszła do sekcji
poligraficzno-papierniczej,
Krzysztof
Podobiński do sekcji życia, Małgosia Kogut
przeszła do sekcji gospodarczo-porządkowej,
Sylwia Orłowska przeszła do sekcji
techniczno – plastycznej. Życzymy im powodzenia w nowych sekcjach.
Uczestnicy przygotowali z kadrą wspólną zabawę sylwestrową. Rada
Programowa w podziękowaniu za pracę poczęstowała nas smaczną pizzą.
Każdy z nas obiecał sobie, że będzie się bardziej starał w przyszłym roku.
BAL KARNAWAŁOWY

W
styczniu
pojechaliśmy
na
bal
karnawałowy. W tym troku odbył się nad
jeziorem w okolicy Olsztynka. Po przyjeździe i
krótkim spacerze rozpoczęły się gorączkowe
przygotowania.
Wszystkie
dziewczyny malowały, co tylko
mogły, żeby zrobić jakieś
wrażenie
na
mężczyznach.
Natomiast panowie grali w tym czasie w bilard.
I oto wreszcie najważniejsza chwila nadeszła –
rozpoczęcie balu. Pani Iwonka kierownik
Warsztatu przywitała i zachęciła wszystkich do
wspólnej zabawy. Bal rozpoczął się o 20.00.
Wszyscy nawet najgorsi wrogowie tańca nie

dali się długo prosić i wszedłszy na parkiet nie zostawiali żadnej
dziewczyny bez pary. Nikt także nie mógł się oprzeć obrotom pana
Andrzeja.
W trakcie zabawy został ogłoszony konkurs na
króla i królową balu.
Polegał on na tym, że
każdy uczestnik otrzymał
kwiatki z imieniem i
przylepiał je swojemu
kandydatowi. W tym roku
szczęście uśmiechnęło się do Magdy Augustyniak i
Błażeja Szymczyka.
Instruktorzy w trakcie balu powariowali! Pan
Krzysztof uciekał przed szefową, pan Zdzichu
chował się za drzwiami od kuchni, pani „mała Ela”
tańczyła balet. Pod koniec balu panie Grażyna, Ula i „duża Ela” wystawiły
krzesła na parkiet; podziwiały stroje tańczących osób. Impreza skończyła się
około godziny drugiej w nocy. Następnego dnia po śniadaniu wróciliśmy do
Elbląga.
ZAWODY NA HALI SPORTOWEJ

W trakcie ferii zimowych mieliśmy możliwość skorzystania z hali
sportowej przy ulicy Kościuszki. Zorganizowaliśmy zawody integracyjne, w
których wzięły udział uczestnicy WTZ „Susz”, wychowankowie MOW i my.
Rozegrano turniej zręcznościowy i mecze piłki nożnej. Bardzo nam się
podobało. Wyjścia takie umożliwiają nam poznanie innych ludzi, oraz
zmuszają nas do wysiłku fizycznego, którego na co dzień w naszym życiu
jest za mało.
WALENTYNKI

W tym roku Walentynki wyglądały nieco inaczej. Tego dnia wszyscy
byli dla siebie życzliwsi i serdeczniejsi niż zwykle.
Sekcja muzyczna przygotowała pokaz multimedialny,
który przedstawiał mężczyznę i kobietę w krzywym
z zwierciadle. Dowiedzieliśmy się, że faceci nie
wiedzą jak wygląda kolor dyniowy, natomiast kobiety
pół dnia kupują parę butów w jednym sklepie. Po tym
pokazie zrobiliśmy przerwę na kawę i ciacho, które
przygotowała sekcja gospodarczo-porządkowa. Panie
przygotowały walentynkę dla mężczyzn, natomiast
panowie wykonali jedną dużą walentynkę dla pań. Po
kawie nastąpiła projekcja filmu pt. „Statek Miłości.”

