SPARTAKIADA W SZTUMIE

Zawody odbyły się na stadionie w Sztumie. Były one organizowane po raz
trzeci. Wzięło w nich udział aż 15 ekip ! Było
wiele konkurencji. Nasi zawodnicy brali udział w
skoku w dal, biegu na 100m, rzucie piłeczką
palantową, pchnięciu kulą oraz w sztafecie. W
trakcie zawodów mieliśmy własnego opiekuna,
panią wolontariuszkę Iwonę, która bardzo nam się
spodobała. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że ma
Ona 19 lat i pierwszy raz bierze udział w tak dużej
imprezie jako wolontariusz-Ciekawostka dla
panów w chwili obecnej Iwona nie ma chłopaka.
W klasyfikacji generalnej zajęliśmy 9 miejsce następnym razem postaramy
się bardziej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

HURRA JUŻ 22 CZERWCA ZACZYNAMY URLOP NA
!!!KASZUBACH!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOWINKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - wyjście na przysięgę wojskową,
- wyjście do wojska na święto Batalionu Dowodzenia,
- występ Szwagrów na festynie rodzinnym w SOSW Nr 2 przy ulicy Polnej w Elblągu,
- wizyta studentek pielęgniarstwa w naszym Warsztacie,
- wystawa naszych prac na kiermaszu rozpoczynającym Tydzień Osób Niepełnosprawnych
w Elblągu,
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GŁÓWKOWANIE PRZY EKRANIE

Jednym z wydarzeń miesiąca marca były
zawody komputerowe zorganizowane przez
sekcję poligraficzno–papierniczą pod nazwą
„Główkowanie przy ekranie”. Organizatorzy
w trakcie zawodów pełnili rolę sędziów.
Sędzią głównym był nasz instruktor. Naszym
zadaniem była pomoc zawodnikom turnieju
w wyjaśnianiu zasad poszczególnych
konkurencji. Rolę sędziów pełniliśmy po raz pierwszy. Najbardziej
stresujące jednak było to, że bycie sędzią nie
jest takie proste, ale kto nie próbuje ten nie
wie czy sobie poradzi. Mimo, że nie braliśmy
udziału jako zawodnicy, czuliśmy się bardzo
ważni. Były trzy konkurencje w których
zmagali się zawodnicy. Osoby które wygrały
otrzymały nagrody ufundowane przez panią
Kierownik.
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III WOJEWÓDZKIE ZAWODY
BOCCIA 2008

Już trzeci raz nasz warsztat przygotował
wojewódzkie zawody sportowe w Boccię, na
hali sportowej w przy ulicy Kościuszki.
W tym roku udział wzięło 12 ekip. Przed
rozpoczęciem zawodów swoją twórczość
zaprezentował zespół „Szwagry”. Oficjalne

otwarcie zawodów rozpoczęła pani kierownik Iwona
Pietraszkiewicz. W roli sędziego głównego zawodów
w Boccię po raz pierwszy wcielił się instruktor Krzysztof
Derebecki. Wygrała drużyna z WTZ przy PSOU w
Elblągu.
Poniżej przedstawiamy wywiad który przeprowadziła
z sędzią Ewa Grzembowska-jedna z dziennikarek
gazetki.
1. Z tego co się orientuje są to pana pierwsze zawody w
roli sędziego, jak pan przeżywał ten dzień ?
Tak to prawda, że pierwszy raz sędziowałem tak duże
zawody. Bardzo się denerwowałem, ale myślę, że impreza była udana.
2. Co najbardziej utkwiło w pana głowie ?
Myślę, że atmosfera, która tam panowała była szczególna tego dnia. Wszyscy
zawodnicy byli uśmiechnięci i szczęśliwi, że mogą brać udział
w takich zawodach.
„MAŁA EMERYTKA” I NOWA
INSTRUKTORKA

Pod koniec kwietnia odbyło się uroczyste
pożegnanie instruktorki pani Elżbiety Mańskiej. Pani Ela
odeszła na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji uczestnicy
przygotowali niespodziankę. Odbył się mały koncert
„Szwagrów” – zaśpiewali oni piosenkę pod tytułem
„Warsztatowe Zoo”. Każda z sekcji wręczyła pani Eli
pamiątkę.
Pani
kierownik
złożyła
oficjalnie
podziękowanie za to, że była z nami przez 14 lat !, a także
za solidną i odpowiedzialną pracę.
W związku z odejściem Pani Eli, na jej
miejsce przyszła nowa instruktorka Pani Dorota Szafran. Pani
Ela uroczyście przekazała swój służbowy fartuch nowej
instruktorce. W przeprowadzonym wywiadzie z panią Dorotą
dowiedzieliśmy się, że obawiała się przyjścia do pracy,
ponieważ nie wiedziała, czy poradzi sobie z pracą
w sekcji technicznej. Obecnie mija miesiąc pracy Pani
Doroty, powiedziała nam, że praca w WTZ jest tym co
chciałaby robić w życiu. Cieszymy się z tego i życzymy
powodzenia i sukcesów w pracy z nami.

WYSTAWA PRAC DECOUPAGE

Nasz Warsztat po raz trzeci zorganizował
wystawę
w
galerii
„Bonitas”
w Elbląskiej Uczelni HumanistycznoEkonomicznej. W tym roku tematyka
wystawy obejmowała przede wszystkim prace
wykonane
techniką
decoupage.
Przedstawicielki
sekcji
plastycznej
odpowiadały zwiedzającym i wyjaśniali na
czym polega praca techniką decoupage. Poniżej przedstawiamy wywiad
przeprowadzony z Katarzyną Urbańską – jedną z autorek prac.
1. Czy prace podobały się osobom zwiedzającym?
Prace się podobały, byli zachwyceni, dużo osób chciało od razu kupić nasze
wyroby.
2. Czy praca przy użyciu tej techniki była łatwa?
Wykonanie prac tą techniką nie było łatwe, a że nie mamy do dyspozycji
swojej sali wszystko utrudniało i trzeba było robić wolniej, dlatego
instruktorzy pomagali. Praca wymagała skupienia, przy wykonywaniu
różnych rzeczy takich jak wycinanie serwetek, wymagało to dokładności,
a poprawiać po kimś jest trudno, a na około jest głośno.
OLIMPIADA W MARZĘCINIE

W ostatni piątek kwietnia braliśmy udział
w V Olimpiadzie Komputerowej organizowanej
przez WTZ w Marzęcinie. Udział w zawodach brało
pięć drużyn z różnych warsztatów. Nasza drużyna
składała się z czterech zawodników: Ewa
Grzembowska,
Arkadiusz
Ligoda,
Luiza
Sobiecka
i Magdalena Walentynowicz.
Uczestnicy
brali
udział
w czterech konkurencjach(każdy
w innej). Każda z nich trwała po
piętnaście minut. Nasza drużyna w klasyfikacji
generalnej zajęła III miejsce. Niestety tym razem nie
udało nam się zdobyć I miejsca, inni zawodnicy okazali
się lepszymi od nas. Za rok postaramy się być lepsi.

