KĄCIK ŁASUCHA
Przepis na ciastka „Wiatraczki serowe”
Składniki:

WTZ nr 18 styczeń - luty - marzec 2010r.

25 dag twarogu
30 dag mąki
1 kostka masła
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Powidła
Lukier
Przygotowanie:

SPORTOWA INTEGRACJA
28

stycznia

zorganizował

1. Z podanych składników zagniatamy ciasto. Wałkujemy i kroimy
w kwadraty (im cieńsze, tym ciasto bardziej chrupiące).
2. Nacinamy w każdym rogu do połowy, na środku kładziemy trochę
powideł. Co drugi róg zakładamy do środka, aby powstały wiatraczki.
3. Pieczemy w piekarniku 10-15 minut. Lukrujemy.

warsztat
nam

turniej

sportowy. Mogliśmy się rozwijać
sportowo i integrować z innymi
warsztatami z Elbląga z PSOUU
i przy Fundacji Matki Teresy

Życzymy smacznego !

z Kalkuty. To nasi przyjaciele.
W dniu turnieju wybraliśmy się z
całym

NOWINKI

 w styczniu nasze „Szwagry” zagrali i zaśpiewali w Szkole Specjalnej przy
ul. Kopernika a w lutym w Przedszkolu Specjalnym przy ul. Polnej.
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami”
ul. Beniowskiego 68 w Elblągu
Tel. fax. (0-55) 641-04-74
e-mail: beniowskiego@wp.pl
www.wtzbeniowskiego.pl

Wykonanie gazetki: sekcja poligraficzno-papiernicza
AUTORZY TEKSTÓW I ILUSTRACJI:
Ewa Grzembowska, Arkadiusz Ligoda, Arkadiusz Stolarski
Luiza Sobiecka, Magdalena Walentynowicz, Katarzyna Sienkiewicz
CENZURA: „Szefowa”
NADZÓR TECHNICZNY: Instruktorka: Sylwia Jabłońska

warsztatem

sportową

przy

Braliśmy

udział

na

ul.
w

halę

Saperów.
różnych

konkurencjach: rzut do kosza,
tunel, kozłowanie piłką, kopanie
piłki między słupkami, kopanie
piłki do siatki, podawanie piłki dołem i górą. Zawody prowadzili
instruktorzy WTZ „Beniowskiego” i nasz trener pan Andrzej. Zabawa
była fajna. Wszystko było super zorganizowane i nie było żadnych
kłótni.

GOŚCIE Z KONIECWAŁDU

POŻEGNANIE ZIMY

9 lutego z gościnną wizytą przyjechali do nas uczestnicy i kadra

W marcu „Szwagry” zostali zaproszeni na występ i przywitanie

Warsztatu Terapii Zajęciowej z Koniecwałdu. Panie kierowniczki

wiosny

zostawmy w spokoju (uzgadniały priorytety dotyczące działań

przy ul. Skrzydlatej. Obyło się tam też ognisko, na którym została

skierowane w stosunku do

spalona Marzanna. Na zakończenie był poczęstunek – kiełbasa

nas). Zajmijmy się natomiast

z ogniska. Wszyscy byli zadowoleni z tej imprezy, tak twierdziła

istotniejszą

ich

jedna z naszych uczestniczek – Iwona Ś., która tam przebywała

było

i udzieliła nam wywiadu. Było widać, że jej się spodobało i nie

tematyką

pobytu,

którym

uczestniczenie
wraz

z

zajęciach

instruktorami.

poczęstunku
przez

w

Po

przygotowanym

sekcję

i oprowadzeniu

gospodarczą
ich

po

pracowniach warsztatu, goście
zostali przydzieleni do sekcji
i przystąpili wraz z nami do
pracy.

Wszyscy

pracowali

z zaangażowaniem i zapałem,
a szczególnie było to widać po gościach pracujących w sekcji
życia, chcących nauczyć się filcowania. Wizyta była bardzo
ciekawa, ponieważ można było wymienić się doświadczeniami
i umiejętnościami

między

sobą.

Nasi goście zaprosili nas

z rewizytą na naukę produkcji miodu z mlecza.

do

Środowiskowego

Domu

mogła tego opisać słowami - tyle miała wrażeń.

Samopomocy

MILIONERZY
4 marca sekcja poligraficzno – papiernicza zorganizowała i przygotowała

W ten sposób wygrała milion cukierków

teleturniej „Milionerzy” przy współpracy p. Sylwii i p. Uli. W zabawie tej brali

. Następnym reprezentantem był

udział wytypowani uczestnicy z każdej sekcji. Pozostali uczestnicy

Artur L. z sekcji muzycznej, który

i instruktorzy kibicowali graczom. Gra

odpowiadał jak z nut. Sekcję plastyczną

nie różniła się niczym od Milionerów

reprezentowała Kasia U. sprawdzając

telewizyjnych, może tylko niektórymi

swoją

kwotami i wygraną, ale tak naprawdę to

Reprezentantem sekcji poligraficznej

się nie liczyło, ponieważ najważniejsza

był Arek L. Miliona nie udało się wygrać p. Eli – instruktorce sekcji

była świetna zabawa. Nagrodami były

gospodarczej 

odporność

na

stres.

słodycze i dyplomy oraz czeki na
wygraną

liczbą

cukierków.

Zasady

polegały na udzielaniu odpowiedzi,

WAŻNE ŚWIĘTO

które były wyświetlane na ekranie. Do

8 marca w naszym warsztacie odbyło się święto kobiet. Nasi mężczyźni

pomocy każdy uczestnik miał trzy koła

przygotowali nam imprezę z okazji naszego święta. Oglądaliśmy film

ratunkowe: pół na pół, pytanie do publiczności i pytanie do eksperta. Wybór

o kobietach. Później nas zaprosili na skromny poczęstunek. Było super,

experta należał do zawodnika. Po przywitaniu przez p. Ulę i omówieniu

byliśmy zachwycone. Atmosfera panowała pełna uczuć i serdeczności.

zasad gry na pierwszy ogień zgłosiła się sekcja techniczna, której

Czułyśmy się ważne i docenione. Nasi panowie, jak co roku stanęli na

przedstawicielem był Piotr B. Odpowiedział tylko na kilka pytań, ponieważ

wysokości zadania.

był strasznie stremowany i to mu przeszkadzało. Kolejną zawodniczką była
uczestniczka sekcji życia-Luiza S. Pytania nie sprawiały jej trudności. Nie
znała tylko odpowiedzi na jedno pytanie o najdłuższą rzekę w Polsce. Jak
sama Luiza przyznała, geografia nie jest jej najmocniejszą stroną. Luiza jako
pierwsza wygrała milion cukierków, przekazując dobrą passę kolejnym
graczom. Kolejną zawodniczką była Iwona Ś. z sekcji gospodarczej.
Zastosowała ona metodę wykluczeń odpowiedzi.

WALENTYNKI

PANI KIEROWNIK W WARSZAWIE

11 lutego w naszym warsztacie odbyły się

12 marca nasza pani kierownik poraz kolejny została zaproszona

Walentynki. Przygotowaniem ich zajęli się

przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Warszawy. Pojechała

Wodzireje. Mieli oni dużo pracy, ponieważ

tam, aby uczestniczyć w Konwencji zorganizowanej z powodu

ich celem było wykonanie papierowych serc

Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem. Pani kierownik wystąpiła

z różnymi trudnymi wzorami do wycięcia,

tam z referatem „Szkoła dla rodziców" Wszystkie referaty osób,

napisanie tam różnych wierszy własnego
autorstwa

które brały udział w tej Konwencji dostępne są w „Księdze
Ubóstwa”

na

stronie

siedziby

Biura

Rzecznika

oraz

imprezy.

Praw

Sekcja

z Wodzirejami

Obywatelskich: www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl

zorganizowanie
gospodarcza

przygotowali

całej
wraz
salę.

Po krótkim rozpoczęciu przez kierownika
WTZ, całość prowadziła Kasia U. przewodnicząca Wodzirejów. Kasia stając
na wysokości zadania poprowadziła Walentego do serca swego . Złożyła

GOŚCIE Z JANTARU

wszystkim

życzenia,

instruktorom

i

wręczyła
szefowej

W marcu odwiedzili nas uczestnicy Warsztatu z Jantaru.

wykonane przez siebie poduszki.

Przyjechali do nas, aby zapoznać się z naszą pracą i chcieli

Po zjedzeniu „przysłowiowego

zobaczyć czym się różni nasz warsztat od ich, co jest takie same

pączka”, ponieważ Walentynki

lub podobne, a przede wszystkim nauczyć się filcowania. Byli

zbiegły się z tłustym czwartkiem,

ciekawi, jakie są u nas sekcje. Opowiedzieliśmy i oprowadziliśmy
gości z Jantaru po wszystkich sekcjach. Sekcja gospodarcza

Kasia zaprosiła nas do tańca.
W trakcie dyskoteki odbyły się
konkursy, w których brali udział wszyscy uczestnicy. Pierwszym z nich było

przygotowała i poczęstowała gości śniadaniem, po którym

losowanie numerków. Pod niektórymi z nich znajdowały się nagrody. Był też

przystąpili do wspólnych zajęć w pracowniach.

konkurs tańca z balonami. Młodzież bawiła się wyśmienicie. Kadra
i uczestnicy byli

zadowoleni z tak sprawnie

przeprowadzonej zabawy.

Dziękując Wodzirejom pani kierownik, wręczyła im po lizaku - Walentynce.

