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1 czerwca - Festyn Rodzinny promujący LSR (Lokalna Strategia Rozwoju), 
                    organizowany przez Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz”;
                     Marina Grudziądz, godz. 14 - 18. 

10 czerwca - Piknik Rotariański, Czarci Młyn. Warsztat Terapii Zajęciowej 
                      przygotuje wystawę prac oraz występy artystyczne.

16 czerwca - II Mistrzostwa Grudziądza  Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół
                      w Bocci; Hala sportowa Mniszek Arena.

16 maja był dniem pełnym wrażeń
Tego dnia w bibliotece przy ul. Mikołaja z Ryńska odbyło się spotkanie z Panią
prof. Krystyną Borucińską. Tematem prelekcji był Dzień Matki i życiorys Tadeusza
Kościuszki. 
W tym samym dniu reprezentanci naszego Warsztatu pojechali do miejscowości
Mrocza na Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„Razem przez świat”. Adam brał udział w konkursie plastycznym, Monika haftowała 
granice Polski wraz z zaznaczeniem niektórych miast. Marcin brał udział
w konkursie wiedzy o Polsce, Tatiana w konkursie plastyczno-kulinarnym, 
natomiast Piotr w konkurencji polegającej na stworzeniu chorągiewki. Ponadto
drużynowo brali udział w przeciąganiu liny. Wygrał Warsztat Sportowy Wapno.

Podczas tegorocznej , ul. Kościelna w centrum Majówki na trawie
miasta została zawładnięta przez organizacje pozarządowe. Wśród nich znalazło się
nasze stoisko. Można było się zapoznać z ofertą Warsztatu, poznać jego funkcjonowanie,
cele, działania. Prezentowaliśmy także nasze prace, tworząc wystawkę tematyczną
- dominowała natura i ekologia, zgodnie z przesłaniem pikniku, któremu towarzyszył
jarmark ekologiczny. Wzięliśmy także udział w występach scenicznych, grupa muzyczna
zaśpiewała kilka wpadających w ucho utworów, zaś grupa taneczna wykonała rytmiczny
taniec, do którego dołączali się obecni na Rynku mieszkańcy.

Przeprowadzone zostały także zajęcia
rękodzielnicze dla dzieci: tworzenie
ozdób z materiałów naturalnych 
i recyklingowych, warsztaty ceramiczne,
podczas których lepiono w glinie,
oraz zdobienie drewnianych serc 
w technice powertex. Zainteresowanie
było bardzo duże, a wykonane prace
oryginalne. Warsztaty prowadziły
Pani Paulina, Pani Gosia i Pani Ewelina.

9 czerwca - XXIV Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych 
                    w Kowalewie Pomorskim.
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Natalia i Damian
dbali o stoisko 
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pomagali przy
prowadzeniu
warsztatów
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W Galerii WTZ To-My odbyło się otwarcie wystawy 
p r a c  n a s z e j  k o l e ż a n k i  K a r o l i n y  K a c z o r  
pt. „Niezwykły rysunek”. Na wernisaż przybyło dużo 
gości, rodzina, przyjaciele, wielbiciele sztuki, artyści. 
Wys tawę  o tworzy ła  k i e rown ik  Warsz ta tu  
Pani Hanna Lewandowska oraz instruktor pracowni 
Sztuki i projektowania Małgorzata Szarszewska. 
Twórczość Karoliny zrobiła na widzach ogromne 
wrażenie, szczerze można uznać, że przerosła 
oczekiwania. Nie było dość pytań o inspiracje, 
dobór kolorów, interpretacje prac. Nasza artystka 
odebrała mnóstwo gratulacji i kwiatów. Można śmiało 
uznać, że wystawa była prawdziwym sukcesem.

Kto ma jeszcze ochotę obejrzeć twórczość Karoliny ma taką możliwość. 
Wystawę można oglądać do 30 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 
w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13.

Autorka prac podczas wernisażu

W dniu 11 maja 2018 r. koło centrum handlowego Alfa 
odbyła się V Czerwonokrzyska Majówka z Alfą „Samo zdrowie”. 
P o d c z a s  j e j  t r w a n i a  b y ł a  m o ż l i w o ś ć  
zbadania ciśnienia czy oddania krwi. W sprzedaży były 
lody i gofry. Ponadto mogliśmy spróbować swoich sił na 
maszynie, na której ćwiczą i trenują wioślarze, wziąć 
udział w różnych zabawach rekreacyjnych. Uczestnicy 
z naszego Warsztatu wzięli udział w konkursie kulinarnym 
na przygotowanie piknikowej potrawy. Pod koniec imprezy 
wszyscy zostaliśmy zawołani do wspólnego oraz do 
degustacji konkursowych potraw.Monika i Marta 

reprezentowały Warsztat 
podczas konkursu kulinarnego

W dniu 16 maja 2018 r. miał  miejsce wyjazd do Mroczy na Wojewódzki Konkurs 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Razem przez świat”. Po oficjalnym otwarciu
rozpoczęły się  poszczególne konkurencje, m.in.: konkurs plastyczny, konkurs wiedzy 
o Polsce, konkurencje sportowe, w tym rzut  piłką i woreczkami do celu, łowienie rybek. 
Do konkurencji przeciągania liny stanęliśmy z Mroczą, chociaż powinnyśmy z Nakłem. 
Drużyna z Mroczy okazała się lepsza, ale my się nie poddamy i następnym razem 
przeciągniemy wszystkich na swoją stronę. Podczas zawodów można było spróbować 
swoich sił w zaśpiewaniu piosenki  albo powiedzeniu wiersza, a dla strudzonych 
zawodników było pyszne ciasto, ciepła kawa oraz herbata, oraz pyszna 
zupa grochowa dla wzmocnienia.

Przypominamy, że już 16 czerwca (sobota) II Mistrzostwa Grudziądza w Bocci. 
Zgłosiło się wiele drużyn, są wśród nich także debiutanci, co nas bardzo cieszy. 
Zawody odbędą się na hali Mniszek Arena.

23 maja odbył się występ bajki „Uśmiechnij się” w bibliotece nr 13. Spotkanie miało
charakter integracyjny. Występowały również szkoły nr 5 i nr 12. Nasz występ
był jednym z wielu wydarzeń w ramach projektu „Majówka z kulturą i sztuką”, którego
celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością bezpłatnego skorzystania
z oferty przygotowanej przez instytucje kulturalne regionu. Do udziału w wydarzeniu
zaprosiła nas Pani Ola z Filii Biblioteki nr 13.  

w skrócie
W tym miesiącu wystawialiśmy swoje prace 
w w ie lu m ie jscach . Gośc i l i śmy na 
Rynku M ie j sk im w t rakc ie p i kn i ku 
ekologicznego, w Klubie Centrum  podczas 
„Biesiady u Krystyny” oraz w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 

W czerwcu odbędzie się  II Przegląd Twórczości Poetyckiej Osób Niepełnosprawnych
„Na skrzydłach Aleksandrowa”. Zeszłoroczna edycja zaowocowała tomikiem wierszy
laureatów, w tym naszej koleżanki Magdy. W tym roku wysłaliśmy dwa zgłoszenia,
śmiało można napisać, że debiutantów w dziedzinie poezji. Na razie nie zdradzimy
więcej szczegółów, ale prosimy o trzymanie kciuków :) 

29 maja ruszyliśmy w długą trasę do Elbląga, aby wziąć udział w IV Integracyjnym 
Biegu Terenowym WTZ „Bażantarnia”. Piękna okolica, ciekawe przeszkody, świetna
atmosfera, sprawia, że chętnie wrócimy w to miejsce. Aby ukończyć bieg trzeba
wykazać się dobrą kondycją, pomysłowością, ale także być cierpliwym i wyrozumiałym.
Gratulujemy Marcinowi, Darkowi oraz Jakubowi, a także Pani Danusi za przygotowanie
i udział w biegu.

W ZUS-ie nasze prace prezentowała 
Monika wraz z Panią Anią
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