X ZAWODY PŁYWACKIE O
ZŁOTĄ ŻABĘ
W tym roku odbyły się X jubliszowe wojewódzkie zawody pływackie
o „Złotą żabę”. Miały one miejsce 15 czerwca, brały w nich udział następujące
drużyny z: Krzywego Koła, Rynu, Marzęcina, Kwidzyna, Elbląga, Iławy i
Gdańska. Z Elbląga brali udział następujący zawodnicy: Arkadiusz Ligoda,
Błażej Szymczyk, Magda Walentynowicz, Jarosław Prelewicz i Katarzyna
Sienkiewicz. Spośród wszystkich ekip najlepszym zawodnikiem okazał się
Arkadiusz Ligoda. Arek jako jedyny przykładał się do ćwiczeń na basenie,
oprócz obowiązkowych zajęć na basenie uczęszczał na prywatne zajęcia z
pływania. Dzięki temu zyskał kondycję i formę, tym samym przygotowany był
do zawodów. Pozostali uczestnicy nie byli tak dobrze przygotowani, dlatego,
że nie chodzili na basen i nie przykładali się do ćwiczeń.
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WSZYSCY LUDZIE
RÓWNI SĄ
W niedzielę 13 maja, w związku z obchodami tygodnia osób
niepełnosprawnych odbył się na bulwarze festyn w którym uczestniczył
nasz Warsztat. Z tej okazji uczestnicy wraz z kadrą przygotowali kiermasz.
Instruktorzy wyznaczyli dwuosobowe dyżury przy sprzedaży naszych
wyrobów i prac. Miało to na celu pokazanie nam jak należy ze sobą
współpracować oraz jak wygląda praca sprzedawcy. Okazało się, że
sprzedawanie nie jest w cale takie proste. Niektórym z nas przysporzyło to
wielu problemów. Trudnym okazało się wydawanie reszty. W trakcie
kiermaszu odbyły się także występy różnych zespołów. Nasz Warsztat
reprezentował zespół „Szwagry”. Pogoda w tym roku dopisała, dzięki temu
mieliśmy dużo klientów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ‘’Tacy Sami’’ w Elblągu
ul. Beniowskiego 68 Tel.Fax (055) 641-04-74 e-mail:beniowskiego@wp.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORZY TESKTÓW I ILUSTRACJI
Ewa Grzembowska, Arek Ligoda, Katarzyna Sienkiewicz Małgosia Kogut, Katarzyna
Ubrańska, Luiza Sobiecka.
CENZURA
„Szefowa”
NADZÓR TECHNICZNY
Instruktor Krzysztof Derebecki

„ŚWIAT MAŁO ZNANY”
WYCIECZKA DO
GDAŃSKA

Jarmark jest częścią dużej imprezy zwanej Międzynarodowe
Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

„Świat Mało Znany”. Jest to wydarzenie organizowane cyklicznie, co
2 lata, na którym osoby te pokazują swoją twórczość artystyczną. Cały festiwal
trwa sześć dni. My postanowiliśmy wybrać się czwartego dnia. Po przyjeździe
wszyscy razem udaliśmy się na jarmark w celu poznania prac jakie wykonują
inne Warsztaty. Oprócz prac wystawianych przez osoby niepełnosprawne
można było zobaczyć ciekawe i interesujące wystawy jubilerskie. Przy jednym
ze stoisk można było za darmo otrzymać kartkę ze stemplem, który
przedstawiał jeden z Gdańskich zabytków. Pod koniec wycieczki każda z
sekcji rozdzieliła się w poszukiwaniu ciepłego posiłku.

studentów. Pani redaktor z telewizji Vectra, pod okiem uczestniczki
Katarzyny Urbańskiej spróbowała malowania na jedwabiu. To jak Kasia
czuła się w roli nauczyciela przedstawiamy poniżej komentarz Katarzyny :
Czułam się dobrze w roli nauczyciela, że nareszcie ktoś chce się
czegoś nauczyć i mnie wysłuchał do końca, nie przerywał. Razem z panią
Anią zaczęliśmy od podstaw, przybiliśmy jedwab do ramki pineskami. I
fugowałyśmy fugą znaczy to, że jak fuga jest to nic nam się nie wyleje to
jest takie zabezpieczenie. Pani Ania malowała razem ze mną ucząc się. Co
ja wtedy mogłam czuć ? byłam dumna, że mogę kogoś coś nauczyć,
pokazać
i wytłumaczyć, było mi bardzo trudno ale mi się podobało. Zawsze gdzieś
czeka jakiś trud ale potem ja jestem szczęśliwa, że dałam sobie radę.

DRZWI OTWARTE WTZ
We wtorek 22 maja odbyły się drzwi otwarte naszego Warsztatu
działającego przy ,,Stowarzyszeniu Tacy sami''. W tym roku zorganizowane
one zostały pod patronatem Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans Dla
Wszystkich. Tego dnia do Warsztatu mógł przyjść każdy zainteresowany
poznaniem naszej pracy, oraz osoby, które były by chętne przychodzić do
naszej placówki jako uczestnik.
W tym dniu zajęcia wyglądały nieco inaczej niż zwykle. Do Warsztatu
przyszły osoby, które zostały wyznaczone przez kadrę. Każdy uczestnik
przydzielone miał zadanie, pokazania swojej umiejętności w której czuje się
najpewniej. Każda z osób odwiedzających mogła spróbować swoich sił w
poszczególnych sekcjach. W sekcji muzycznej można było zaśpiewać, w sekcji
plastycznej można było sprawdzić swoje zdolności plastyczne, w sekcji
poligraficzno-papierniczej można było spróbować obsłużyć laminarkę,
bindownice, popisać na komputerze, skorzystać z Internetu oraz własnoręcznie
wykonać papier czerpany, w sekcji gospodarczej można było spróbować
smacznych wypieków, w sekcji technicznej można było sprawdzić swoje
zdolności manualne. Głównymi zwiedzającymi były osoby z Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ulicy Kopernika w Elblągu. Odwiedziła nas jak zawsze
Telewizja Elbląska oraz Radio El i Dziennik Elbląski, nie zabrakło też

„ŚNIADANIE NA
TRAWIE”
Wodzireje wraz z Panią psycholog od marca przygotowali pokaz mody
Organizacja pokazu odbywała się w tajemnicy. Głównym zarządcą była Katarzyna
Urbańska. W trakcie organizacji projektu pojawiło się wiele trudności takich jak
problem z utrzymaniem dyscypliny oraz z wymyśleniem strojów. Był nawet moment,
w którym Kasia wpadłam w panikę i chciała zrezygnować z całego projektu. Jednak po
trzymiesięcznych przygotowaniach udało się zrealizować przedstawienie które
nazwano „śniadanie na trawie”. Dlaczego tak nazwaliśmy ? ponieważ śniadanie odbyło
się w formie pikniku nawet mieliśmy „prawdżiwą” trawę. W trakcie śniadania odbył
się niezwykły pokaz młody. Specjalnie na potrzeby pokazu tworzono stroje które
przestawiały różne gatunki kwiatów. Sześć wybranych osób zaprezentowało
przygotowanie stroje. Pozostali uczestnicy razem z kadrą przyglądali się pokazowi.
Jako pierwsza na wybiegu pojawiła się Basia Michalska w stroju narcyza, następnie po
kolei słonecznik prezętowany przed Ole Sołowiej, Arek Ligoda jako palma, stokrotka
którą to była Kasia Urbańska, kaktus prezentowany przez Kasie Sienkiewicz i
dzwonek prezentowany przez Darka Wojdana. Potrawy na śniadanie przygotowała
sekcja gospodarczo-pożadkowa. Pokaz zakończył się wręczeniem pani kierownik
prezentowanych kwiatów jako symbol podziękowania za trud włożony
w naszą rehabilitację.

