KĄCIK ŁASUCHA
Przepis na ciasto „Dziad”
WTZ nr 17 listopad - grudzień 2009 r.

Składniki:
2 szklanki. Mąki

ZAWODY W KRĘGLE

1 szklanki .cukru

5 listopada nasz warsztat wytypował na zawody w kręgle do
Brodnicy 4 Osoby. Byli to Arek L., Jarek P., Kasia S., Piotr B. i
dwóch opiekunów p. Andrzej i p. Sylwia. Zawody odbyły się w
Brodnicy z udziałem siedemnastu drużyn. Nasza grupa walczyła w
pierwszej części. W przerwie zawodów pojechaliśmy do warsztatu,
żeby zobaczyć jak one działają. Jest tam sekcja gospodarcza,
plastyczna, ogrodnicza, techniczna, muzyczna. Mieli też kącik
fryzjerstwa. Po przerwie wróciliśmy na drugą część zawodów. Z
naszej grupy najlepiej rzucał kulą Piotr, którego kula zatrzymała
się centymetr od kręgli - chyba była zaczarowana. Wszystkie
drużyny dostały dyplomy puchar, medale.

½ szklanki. oleju
½ słoika dżemu
1 szklanki. Mleka
2 łyżeczki sody
1/2 łyżeczki cynamonu
2łyzki kakao
2jajka
Wszystkie składnik zmiksować i piec 45minut (170 C)zrobić polewę

Życzymy smacznego !
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WYSTĘPY OSÓB
NIEPEŁNOSNY

WYSTĘPY W ŚWIATOWIDZIE

Na początku listopada w Elblągu odbyło się w Światowidzie
kilkudniowe Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne dla Osób
Niepełnosprawnych. W tym celu przyjechały zespoły z Rosji
i Szwecji. W imprezie udział brały muzyczne, teatralno- taneczne,
wokalne oraz zespół „Szwagry’’. Każdy zespół miał przygotowany
nowy repertuar. Odbyły się również baśnie pt. „Piękna i bestia”,
„O dwóch siostrach cygankach”. Na tej imprezie panowała
bardzo przyjemna i wesoła atmosfera. Wszystkim podobała się ta
impreza, ponieważ te spotkania byłu organizowane dla nas, żeby
zainteresować się i podziwiać pracę innych osób
niepełnosprawnych. Za występ zespołu „Szwagry” nasz kolega
Błażej odebrał dla nas nagrodę oraz otrzymał dla zespołu
dyplomy. Było super.

PODSUMOWANIE I POŻEGNANIE
STAREGO ROKU
31 grudnia odbyło się zebranie
uczestników podsumowujące ich
pracą w miesiącu grudniu w
poszczególnych
sekcjach.
Na
początku tego zebrania prowadziła
nasza psycholog Pani Ula. Spytała
wszystkich uczestników co byśmy
chcieli robić, zmienić w każdej
sekcji w następnym 2010 r. Mówiła
też o naszym zachowaniu. Wybrani
uczestnicy sekcji omawiali każdą
sekcję, opowiadali co robili ze swoimi instruktorami w tym miesiącu na
zajęciach. Oprócz tego, pytała komu
byśmy dali nagrodę roczną i kto
naprawdę zasłużył. Kasia U.
powiedziała,
że
wszyscy
chcielibyśmy jechać do zakładu
aktywności w Kamienicy i zobaczyć
jak
niektórzy
tam
pracują.
Wspomniała
też
o
balu
karnawałowym. Po tym dołączyła
do nas p. kierowniczka. Było
oficjalne podsumowanie całego
roku. Za pracę wyróżniła jedenastu
uczestników do nagrody za cały rok, którzy na
nią zasłużyli a dostali: Kasia U., Kasia P., Arek
L., Ewa G., Magda A., Małgosia K., Iwona Ś.,
Artur L., Błażej Sz., Darek W., Piotrek B.
Powiedziała co nas będzie czekać w roku 2010,
wspomniała też o próbnej pracy, spotkaniach
rodziców, wycieczkach, że pojedziemy dwa
razy w czerwcu i w sierpniu. Jak skończyło się
zebranie, sekcja gospodarcza przygotowała
stół dla wszystkich. Ustawili na stole napoje,
ciasta, cukierki, szampana. Mieliśmy sylwestra,
którego zorganizowali Wodzireje. Tańczyliśmy
wszyscy przy muzyce. Było bardzo fajnie, że
mogliśmy wspólnie się bawić.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia nasza koleżanka z sekcji poligraficznopapierniczej – Ewa Grzembowska napisała wiersz własnego autorstwa.

„Hej Święta”
Hej święta, święta,
Niech każdy pamięta,
Że jak co roku obchodzimy
Dzień narodzin Pańskiego.
Już na stole piękne zapachy potraw wigilijnych,
stoi karp w złotej oprawie i pierogi smaczne.
Pojawiła się już pierwsza gwiazdka,
Już krewni podzielili się opłatkiem.
W pokoju sto ślicznie ubrane zielone drzewko
w stroju ozdób i kryształu.
Niech nas ogarnie miłe ciepło rodzinnych ognisk.
Niech panuje wiecznie…
radość, szczęcie, miłość, pojednanie,
które ludzie sobie ofiarują.

10 – LECIE WTZ W OSTRÓDZIE
Na
początku
grudnia
sekcja
poligraficzno
–
papiernicza
i
uczestniczka sekcji życia wraz z
instruktorką p.Sylwią pojechali w
delegację reprezentować nasz warsztat
na obchody 10-tej rocznicy istnienia
Warsztatu w Ostródzie. Jubileusz
obchodów 10-lecia istnienia Warsztatów
rozpoczęły przemowy władz miast z
Ostródy i Iławy. W przemówieniach
tych najciekawsze było to, że i burmistrzowie poszczególnych miast
zaznaczali i podkreślali osiągnięcia uczestników dzięki jeszcze cięższej pracy
kadry – instruktorów, którzy starają się nauczyć wszystkich warsztatowiczów
podstawowych czynności życiowych i umiejętności, których wcześniej nie
nabyli. W czasie przerw puszczane były filmiki z przedstawieniem i opisem
sekcji i uczestników. Najważniejsze władze miasta dziękowały również Panu
Kierownikowi, za tak dobre prowadzenie kadry i uczestników. Osiągnięciem
jego jest to, że najwięcej jego uczestników znalazło pracę. Chwalił się on, że
normą jest jeżeli 1 uczestnik zostanie zatrudniony w ciągu roku. Twierdził, że
pracę znalazło 5 jego uczestników. Grupa teatralna przedstawiła spektakl o
tym, że każdy człowiek ma miejsce na ziemi. Odbył się też pokaz tańca z
ogniami, który wśród naszych uczestników budził największe
zainteresowanie.

WIZYTA TELEWIZJI
W środę 12 grudnia do warsztatu przyjechała Telewizja Elbląska, w celu
zwiedzania warsztatu i żeby zobaczyć, w jaki sposób warsztat przygotowuje
się do świąt Bożego Narodzenia. Zwiedzili wszystkie sekcje: muzyczno–
artyczytyną, życia, techniczną, gospodarczo–porządkowa,
techniczno–
plastyczną i poligraficzno–papierniczą. Każda sekcja przygotowywała w tym
czasie właśne wyroby na kiermasz świąteczny. Wyroby te są zrobione
przez uczestników własnoręcznie. Wszystkim się podobają, również
telewizji i dlatego przeprowadzili wywiady, aby dowiedzieć się w jaki sposób
wykonaliśmy te prace. Atmosfera była bardzo napięta, dlatego że miliśmy
więcej roboty a poza tym była telewizja i chcieliśmy pokazać się z dobrej
strony.

ZABAWA ANDRZEJKOWA

NASZA WIGILIA

Nasz
warsztat
zorganizował
zabawę
andrzejkową na Starym
Mieście. Andrzejki odbyły
się w hotelu Vivaldii. Na
wspólną zabawę zostali
zaproszeni nasi przyjaciele
z Warsztatu w Marzęcinie.
Wszyscy dobrze się bawili,
było super. Było widać, że
zabawa nam się podobała.
Atmosfera również była czarodziejska i romantyczna. Ogarnęła
nas wszystkich niezwykła chwila. Goście również byli zachwyceni
tym urokiem zabawy. Byli wzruszeni tą wspaniałą chwilą. Muzyka
również dopisała, bo była skoczna i wesoła. Byliśmy oczarowani
przepychem zabawy. Dziękujemy naszej Pani kierowniczce i
instruktorom za wspaniałą imprezę.

22 grudnia po skończonych
zajęciach uczestnicy warsztatu wraz
z instruktorami udali się do szkoły
Podstawowej nr.19 , aby przeżyć
wspólnie
szesnastą
wigilię.
Rozpoczynając głos zebrała p.
Kierownik
WTZ
witając
przybyłych na tę uroczystość gości.
Wśród nich znalazły się p. Barbara
Dyrla, p. Danuta Figur, Anna
Zawisza, p. Wojciech Petrycki oraz
byłe instruktorki: p. Barbara Jackiewicz, p. Elżbieta Mańska. Pani kierownik
kończąc swoją przemowę poprosiła najdostojniejszego gościa tej uroczystości
- ojca proboszcza Piotra Wiśniewskiego, aby poprowadził dalszą część.
Wszyscy zebrani odmówił wspólnie z Ojcem modlitwę i wysłuchali w
skupieniu słów Pisma św. o narodzeniu Chrystusa. Po wysłuchaniu księdza
wstaliśmy od stołów, by podzielić się opłatkiem, symbolizując w ten sposób
dzielenie się chlebem z drugim człowiekiem. Po złożeniu sobie nawzajem
świątecznych życzeń usiedliśmy, aby skosztować przygotowanych potraw.
Wspólnie ze ,,Szwagrami’’ śpiewaliśmy kolędy. Śpiewali te znane i mniej
znane kolędy, dając wspaniały koncert. Po tymże koncercie rozpoczął się
następny program. Było to przeczytanie podziękowań i życzeń dla wszystkich
naszych bezpośrednich jak i
pośrednich przełożonych oraz
namówienie,
aby
wszyscy
zgromadzeni
zaczęli
wołać
Mikołaja, co było nietrudne. Po
kilku próbach wołania mikołaja
wszyscy zwątpili, że on nadejdzie.
Chwila napięcia, aż w końcu
przybywa
Pani
mikołajowa,
śnieżynka i diabełek tłumacząc
Mikołaja, że się nie sprowadził i że
ma dużo obowiązków. Pani mikołajowa stwierdziła fakt, że przy niej nie
będzie tak łatwo otrzymać prezent, bo trzeba zaśpiewać kolędę. Mikołajowa
rozliczała każdego z dobrych i złych uczynków. Nasza wigilia bardzo nam się
podobała, ponieważ czuć było przyjazną, rodzinną, atmosferę. Nie ma
podziałów na lepszych i gorszych. Pomysł z mikołajem wymyśliło
i zrealizowało koło Wodzirejów.

