NASZE ZOO
„Ola- miły hipopotam
Rzadko sprawia nam kłopoty.
Kiedy wolna chwila wpada
Kartoteki swe rozkłada.”

Miesięcznik WTZ Nr 2 /Luty 2006 r./
Miesiąc luty to czas ferii zimowych. Wszystkie szkoły mają wolne, tylko my jako
Warsztat, niestety musimy ciężko pracować . W minionym miesiącu mieliśmy parę
ciekawych wyjść, które opiszemy poniżej. Zapraszamy do lektury.

SPRAWOZDANIE Z
WYCIECZKI DO WOJSKA

Naszym wesołym hipciem jest Ola Sołowiej. Z natury Ola jest pogodna duchem.
Zawsze do nas się uśmiecha. Ostatnio Ola zaszalała i zrobiła sobie nową ekstra fryzurkę
w której wygląda wystrzałowo.

POCHWAŁY I ZAŻALENIA
Piotr Bugajski
- zadowolony jestem z tego, że mogę uczęszczać do Warsztatu
- wkurza mnie to, że klej do korka tak długo schnie
Ewa Grzembowska
- gryzie mnie zbyt duża cenzura gazetki ze strony pani redaktor
- chciałabym pochwalić Arka za dobra współpracę
Instruktor Krzysztof Derebecki
- jest mi smutno, ponieważ mam w domu remont kuchni i nie mam gdzie jeść obiadów
- zadowolony jestem z tego, że zbliża się już wiosna i zaczyna robić się ciepło
Arkadiusz Ligoda
- chciałem pochwalić Ewę za dobrą współpracę
- gryzie mnie to, że jedna z koleżanek dokucza kolegom

2 lutego wszyscy uczestnicy Warsztatu zastali zaproszeni do wojska na pokaz sprzętu
i na zupę grochową. Zwiedzaliśmy także budynki, w których żołnierze mieszkają.
Odwiedziliśmy salę tradycji, w której były pamiątki między innymi mundury polskiego
kontyngentu pokojowego. Mieliśmy także okazję usiąść za sterami samochodu
opancerzonego.
Z wywiadu, który przeprowadził nasz kolega Sebastian Kapałka z jednym z żołnierzy
dowiedzieliśmy się, że codziennie rano o godzinie 6 żołnierze mają pobudkę, następnie
czeka ich poranna zaprawa. Do późnych godzin popołudniowych mają zajęcia. Po godzinie
17 żołnierze mają czas wolny.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tej wycieczki. Poniżej prezentujemy parę zdjęć
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Dwóch pancernych bez psa

Zwiedzanie sali tradycji

Mniam jaka dobra grochówka

WYJŚCIE DO TEATRU

MECZ W SIATKÓWKĘ
8 lutego odbył się mecz siatkówki pomiędzy instruktorami a uczestnikami
Warsztatu. Mecz miał miejsce w Szkole nr 6. Przed meczem pan Andrzej poprowadził
rozgrzewkę aby wszystkich zaprawić do boju. Mimo wielkiej woli walki młodzieży,
cztery sety wygrali instruktorzy. Wszyscy dobrze się bawili. Po meczu młodzież
podziękowała instruktorom za dobrą grę. My jako redakcja oczywiście również byliśmy
na miejscu. Poniżej parę zdjęć z meczu.

Wieczorem 23 lutego w czwartek poszliśmy do teatru na spektakl pod tytułem Cafe Sax.
Aktorzy śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej. Atmosfera była romantyczna, wszyscy
siedzieli przy stolikach na których stały świeczki. Każdy z widzów dostał kawę. W
widowisku występowało czterech aktorów (dwóch panów i dwie panie). Aktorzy byli
ubrani w garnitury a aktorki miały pięknie długie suknie wieczorowe. Wszyscy bili brawa
bo sztuka się podobała. Aktorom towarzyszył zespół muzyczny. Uczestnikom Warsztatu
najbardziej podobała się piosenka „Niech żyje bal”.

PSYCHOLOG WTZ

Uwaga !!! leci piłka

Hi hi hi mam piłkę !

Rączki w górę i odbijamy piłeczkę

WALENTYNKI
Co roku 14 lutego przypadają Walentynki, czyli święto zakochanych. Z tej okazji
Sekcja gospodarcza i koło WTZ o przemiłej nazwie „Róbcie co chcecie” zorganizowali
smaczny poczęstunek. Nastój i atmosfera imprezy były przyjemne i romantyczne
dlatego wszyscy dobrze się bawili. Atrakcją imprezy były ciasteczka nadziewane
śmiesznymi tekstami. Poza tym instruktorzy oraz uczestnicy warsztatu otrzymali
kartki z wierszem opisującym w śmieszny sposób każdą osobę. Poniżej przedstawiamy
wiersz, który otrzymał instruktor Krzysztof Derebecki.

„Pan Krzysztof”
„Kto jak kto ale pan jest łowcą damskich serc
Bo gdy siada pan przy monitorze
Wszystkie damy wzdychają och ach
Bo na pana uśmiech
Czekają i udają że z czymś sobie rady nie dają
I grzeczne pana Krzysia wołają”

Pani psycholog Urszula Łopaciuk pracuje z nami od czterech lat. Przez ten okres
zawsze mogliśmy na pani Uli polegać. Ostatnio rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć
zatytułowany „Badanie realnego obrazu siebie”. W zajęciach, które odbywają się raz w
tygodniu, bierze udział pięć osób. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji zawodowych –
przygotowanie do pracy. Uczestnicy uczą się wypowiadania na własny temat, poznają
swoje mocne i słabe strony. Zajęcia będą realizowane przez około 10 miesięcy.
Poniżej przedstawiamy wypowiedzi uczestników na temat pani Uli:
Katarzyna Urbańska
„Pani Ula jest jak siostra wysłucha nas ,pocieszy i dlatego ją lubimy, że nas może zrozumieć .
Próbuje rozwiązać nie raz trudne sytuacje z nami. Chętnie z nami konspiruje i przygotowuje
niespodzianki dla personelu np.: prima aprilisowy strajk. Wszystko możemy powiedzieć pani
Uli”.
Ewa Grzembowska
„Lubię panią Ulę, ale rzadko kiedy rozmawiamy. Jestem osobą nie ufną i nie lubię rozmawiać
na tematy osobiste z innymi ludźmi ”.
Arek Ligoda
„Dobrze mi się rozmawia z panią Ulą. Zawsze mnie wysłucha, gdy mam jakiś problem.”.
Sebastian Kapałka
„Na zajęciach pani Ula opowiada nam jak człowiek rośnie oraz z czego zbudowane jest ciało
ludzkie. Przyglądamy się sobie nawzajem i opisujemy własny wygląd”.

