NASZE ZOO
Pies bernardyn- „duża” Ela
Ona dobroci a nas zawsze wspiera.
Każdego wysłucha, każdemu wierzy
Ona z pomocą każdemu bieży
WTZ Nr 4 Kwiecień /Maj/Czerwiec 2006 r

Pani Ela jest jak „Mama” przytuli, doradzi a nie raz pogrozi albo powie do nas coś
po cichutku co robimy złego abyśmy więcej tego nie robili. Jest jak koleżanka można z
nią porozmawiać o wszystkim.

W maju i kwietniu było sporo imprez. Mieliśmy dużo pracy, która
zaowocowała piękną wystawą „Spotkanie w tworzeniu”- w Galerii El, oraz
kiermaszem, na którym sprzedaliśmy sporo własnych wyrobów. W czerwcu przed
urlopem byliśmy, razem z kadrą WTZ, pięć dni nad jeziorem na Kaszubach.

WERNISAŻ W GALERII EL

WYJAZD NAD JEZIORO
Pod koniec czerwca wszyscy uczestnicy Warsztatu wraz z kadrą wyjechali na
pięciodniowy wyjazd do ośrodka „Mała Szarlota” na Kaszubach. Po przyjeździe
uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup i każda z nich otrzymała oddzielny domek.
Podczas pobytu mieliśmy wiele atrakcji : pływaliśmy łódką po jeziorze, mieliśmy duże
ognisko z kiełbaskami , mogliśmy się codziennie kąpać. Przedostatniego dnia
zwiedziliśmy Kościerzynę każdy mógł kupić sobie jakąś pamiątkę . Mieliśmy także
dyskotekę na której bawili się wszyscy. Hitem wycieczki było piwo karmelowe,
każdemu posmakowało. Nowi uczestnicy przeszli chrzest, na którym musieli wykazać
się sprawnością oraz zwinnością . Jedzenie było smacznie i nikt nie narzekał. Pogoda
była słoneczna a noce były deszczowe i burzowe.

Piwko karmelkowe mniam

Rozbitkowie z Tytanika

Wesoła gromadka
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Co trzy lata w Galerii El organizowana jest wystawa prac uczestników WTZ.
W Tym roku wystawa odbyła się 12 kwietnia. Razem z nami wystawę prac miał Piotr
Kajmer – fotoreportaż z życia osób niepełnosprawnych.
Wystawione prace wykonane były technikami : collage, batik na jedwabiu,
akwarele, suche pastele. Cieszyło nas duże, zainteresowanie zwiedzających wystawę,
którzy w rozmowie z naszymi artystami próbowali poznać nasze tajniki prac.
Wystawę rozpoczął wernisaż na który przyszło sporo osób. Na początku
przemówił dyrektor galerii El , życzył wszystkim miłego oglądania prac.
Sekcja gospodarczo-porządkowa przygotowała na tą imprezę rurki z kremem.
Było ich około 200 i wszystkie zostały zjedzone przez zwiedzających wystawę.

Nasza wystawa fotografii

Ten koszyk był pełen rurek z kremem

Nasza wystawa prac

KONFERENCJA 12 MAJ
Konferencja odbyła się w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Udział w niej wzięli : profesorowie Uczelni, nasza pani psycholog, mama jednej z
uczestniczek, nasza koleżanka Katarzyna Urbańska i pani z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Osoby, które wygłaszały referaty mówiły o niepełnosprawności.
Wszyscy powiedzieli, że niepełnosprawności nie należy się wstydzić. Nasza koleżanka

Kasia opowiedziała w skrócie swoją historię życia -jako osoby niepełnosprawnej.
Konferencji towarzyszyła wystawa prac uczestników naszego warsztatu zatytułowana
„Aniołkowo”. Poniżej przedstawiamy parę zdjęć z tego wydarzenia.

Moi drodzy poddani

Uwaga robią nam zdjęcie

Wystawa „Aniołkowo”

KIERMASZ NA BULWARZE
ZYGMUNTA AUGUSTA
Co roku w maju, w naszym mieście,
ma miejsce tydzień osób
niepełnosprawnych. Z tej okazji w niedziele 14 maja odbył się festyn. Atrakcją festynu
był zorganizowany kiermasz oraz możliwość wzięcia udziału w rejsie statkiem po kanale
Elbląskim. Kiermasz w tym roku był udany. Nasze wyroby bardzo się podobały Dlatego
też dużo ich sprzedaliśmy. Dużym powodzeniem cieszyły się rurki z kremem
przygotowane przez Sekcje gospodarczą - zostało sprzedane wszystkie sto sztuk.
Tego dnia odbyły się również występy zespołów muzycznych Między innymi
występował nasz zespół „Szwagry”. Mimo, że pogoda nie dopisała to i tak impreza
wszystkim się podobała.

Zespół „Szwagry”

To ile mamy już kasy ?

Szpieg w czarnym płaszczu

Boccia to dyscyplina sportowa która od 1996 roku jest w programie igrzysk para
olimpijskich. Jest to gra zarówno dla osób pełnosprawnych jak i upośledzonym w
stopniu znacznym oraz umiarkowanym, dlatego cieszy się dużą popularnością.
Impreza była zorganizowana przez Stowarzyszenie Tacy sami a współfinansowana
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W
imprezie nam wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z
Kamiennicy Elbląskiej.
W zawodach brały udział cztery drużyny : Centrum Aktywności - „Saperów” ,
Podgórnej WTZ Światowid” oraz uczestnicy naszego warsztatu: Magda Augustyniak,
Ola Sołowiej, Monika Czapiewska, Luiza Sobiecka, Ania Karczewska i Gosia
Antoniak .
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Centrum Aktywności - „Saperów”. Niestety
nasi uczestnicy zajęli czwarte ostatnie miejsce - spowodowane to było złą grawitacją,
która panowała w czasie zawodów na sali  . Za rok na pewno zajmiemy pierwsze
miejsce.

Tam masz rzucać!

Drużyna RR do dzieła

Zawodnik rezerwowy

ZAWODY PŁYWACKIE O
„ZŁOTĄ ŻABĘ”
Zawody pływackie o „Złotą żabę” odbyły się już po raz dziewiąty. W tym roku 9
czerwca do boju stanęło sześć drużyn. W skład naszej drużyny wchodzili : Arek
Ligoda, Jarek Prelewicz, Katarzyna Sienkiewicz, Błażej Szymczyk i Kasia Predel.
Tegoroczne zawody zdaniem uczestników wypadły najlepiej z wszystkich jakie do tej
pory się odbyły. Osoby które nie brały udziału w zawodach świetnie spisały się w roli
kibiców, mimo ,że to nie oni pływali gorąco bili brawa. W tym roku nie wygraliśmy
„Złotej żaby”, ale za rok na pewno damy radę.

SPORTOWA INTEGRACJA
BOCCIA 2006
W piątek 26 maja odbyły się pierwsze zawody „Sportowa integracja - Boccia
2006” w Liceum ogólnokształcącym nr 4 przy ulicy Sienkiewicza.
Nasza ekipa pływaków

Zielona „żabka” Kasia

Dopingujący kibice

