.........W SKRÓCIE
8 kwietnia pojechaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na coroczny kiermasz
pod hasłem „My też potrafimy”. Prezentowaliśmy m.in.: grupa techniczno- witrażowa wyroby
ze szkła, grupa majsterkowiczów ozdoby z drewna, pracownia stolarska wyroby z drewna
z ozdobami, grupa rzemiosł różnych robi mydełka i świeczki, grupa ogrodnicza przedmioty z gipsu.
Pracownia rękodzielnicza przygotowała jaja z drewna i akrylowe, konewki, skrzynki, grupa kulinarna
i gospodarstwa domowego różne gatunki wypieków. Ponadto były stroiki przygotowane przez
pracownię papieroplastyczną, torby, fartuchy i kury uszyte w pracowni krawieckiej, grupa
ceramiczna zaprezentowała swoje wyroby, tak ja i pozostałe, w tym pracownia wikliniarska,
biżuterii, artystyczna, sztuki i projektowania, przyrodniczo-kreatywna.
Następny kiermasz wielkanocny odbył się w Centrum Alfa
12 kwietnia, gdzie dodatkowo grupa
artystyczna przygotowała występ
muzyczny.
Tomasz Banasiak
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W dniu 10 kwietnia 2019 roku mia³o miejsce wyjœcie do
grudzi¹dzkiej telewizji kablowej.
Nasza wizyta była okazją do zobaczenia na czym polega praca dziennikarza, prezentera,
operatora kamery, montażysty. Odwiedziny w telewizji sprawiły nam przyjemność. Koledzy Damian,
Marcin i ja mogliśmy poczuć się jak prezenterzy i poprowadzić program. Inni mieli okazję
przeprowadzić wywiad lub stanąć za obiektywem kamery. Wszyscy mieliśmy możliwość
zadawania różnych pytań. Potem udaliśmy się w magiczną podróż.
Na koniec pani
Małgorzata Radomska-Misiak podziękowała nam wszystkim.
Otrzymaliśmy upominki
i gadżety od TVK SM.
Adam Knak

Gosia prezentuje
wykonaną przez
siebie pracę

Daria i Pani Ewelina podczas
kiermaszu w Alfie

6 maja - „Majówka z kulturą” w filii nr 13 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu
9 maja - triennale „Jednego Dzieła” artystów grudziądzkich w Klubie Centrum
Spółdzielni Mieszkaniowej
15 maja - Konkurs Twórczość Osób Niepełnosprawnych „Razem przez świat” w Mroczy
16 maja - Drzwi Otwarte w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grudziądzu
25 maj - Majówka na Trawie, Rynek Główny w Grudziądzu, w trakcie występy i warsztaty
przeprowadzone przez pracowników i uczestników WTZ
8 czerwca - III Mistrzostwa Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci,
hala sportowa Mniszek Arena
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fot. A. Cieślak

5 kwietnia odwiedzili na Warsztat uczniowie ze
SP nr 21 w Grudziądzu. Pani kierownik przywitała
gości .Pani Marta opowiedziała o pracy instruktora a nasi
warsztatowi koledzy zaprezentowali się muzycznie.
Jedna z uczennic zrewanżowała się pięknym śpiewem,
a druga uczennica zagrała na klarnecie. Poczęstowaliśmy
naszych gości rogalikami oraz oprowadziliśmy po
warsztacie. Od uczniów otrzymaliśmy ręcznie wykonane
koszyczki wielkanocne ze słodyczami. To było wspaniałe
doświadczenie.
M.Mróz

Przywitanie gości ze szkoły
fot. A. Cieślak

.........W SKRÓCIE
Pragniemy poinformować, że utworzona została
Rada Warsztatowa w skład której wchodzi
trzech uczestników. Wybrani oni zostali
demokratycznie w głosowaniu. W ten sposób
przewodniczącą rady została Monika Rumocka,
zastępcą Marcin Pawelczyk oraz jako członka
rady wybrano Joannę Piórkowską. Opiekunem
grupy została Pani Ewelina. Do zadań rady
należy m.in. reprezentowanie interesów
u c z e s t n i k ó w, p r z y j m owa n i e i n i c j a t y w,
wysłuchiwanie uwag, pomysłów, organizacja
różnych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że
takie rozwiązanie przyjmie się w WTZ
i przyniesie wiele pozytywnych efektów.

23 marca odbył się „Marsz po zdrowie”
organizowany prze Społeczną Powiatową Radę
ds. Osób Niepełnosprawnych. Na „kijki”
zgłosiło się 14 osób. W marszu uczestniczyła
Tatiana, która opowiedziała nam o swoich
wrażeniach. Wymarsz ruszył spod ronda przy
Castoramie, dalej przez Las Rudnicki
aż do Plaży Miejskiej. Pogoda dopisywała,
ubrani byli w wygodne dresy maszerowaliśmy
dalej. W połowie 9-kilometrowej trasy była
przerwa. Można było posilić się rogalikami,
ciastem drożdżowym i marchewkowym,
czekała także herbata i kawa.
M. Mróz, T. Banasiak

M.Mróz

Przed świętami wielkanocnymi nowo utworzona
Rada Warsztatowa zainicjowała konkurs na
kartkę świąteczną. Odzew był szybki i liczny.
Kartki prezentowały różne techniki, wielkość,
kształt, zupełnie jak nasze pracownie. Podczas
spotkania na stołówce nag rodziliśmy
laureatów. Dziękujemy wszystkim za udział
w konkursie i wkład włożony w przygotowanie
pięknych kartek!

KONKURS
dziennikarski

Kolejny nadesłany artykuł na konkurs
dziennikarski to praca Pawła Urbanowskiego,
która otrzymała wyróżnienie.

Temat: Z jesienią za Pan Brat Autor: Paweł Urbanowski
Praca została wyróżniona za zaangażowanie i zebranie opinii wśród uczestników wyjazdu
Dnia 19 października 2018 wyjechaliśmy z WTZ na wycieczkę do Rudnika z jesienią za Pan Brat.
Pani Danusia powiedziała, że była „ładna pogoda, jesienne kolory i dobra atmosfera” Agnieszka
powiedziała, że najbardziej podobało się chodzenie po lesie, a Natalia J., że były „ładne piosenki
biesiadne.”
Marcin K. powiedział, że najbardziej podobało się mu zbieranie szyszek, wspólne piosenki, jedzenie
kiełbasek. Pan Mirek powiedział: „z kuchni dobra obsługa." Pani Paulinie, Łukaszowi i Magdzie
najbardziej podobało się zbieranie liści i żołędzi. Ania M. powiedziała: najbardziej podobał się
jesienny krajobraz, pogoda była słoneczna, były smaczne kiełbaski. Pani Ewelina powiedziała, że
najbardziej podobała się możliwość jazdy samochodem z Panem Antkiem.
Michał S. powiedział, że najbardziej podobało się zbieranie liści, grzybów, żołędzi, kasztanów.
Było ognisko, napoje, drożdżówka, kawa i herbata. Monika M. powiedziała: wspólna wycieczka
warsztatowa na świeżym powietrzu. Zbieranie kasztanów, grzybów, liści, słodki poczęstunek.
Daniel powiedział, że chodzenie po lesie. Adam powiedział, że „pogoda nam wszystkim dopisała.”
Pani Hania powiedziała że najbardziej podobały się dary lasu. Tomek B. powiedział „było bardzo
ładnie, przyjemnie, wesoło.”
Dziękujemy za wycieczkę do Rudnika Pani Hani Lewandowskiej. Grupa ogrodnicza dziękuje
wszystkim i mamy nadzieję że za rok będziemy jechali jeszcze raz. Dziękujemy wszystkim za wywiad.
W kolejnym numerze zaprezentujemy już ostatni z konkursowych artykułów
autorstwa Moniki Dąbrowskiej.

Nasza delegacja na Rynku

2 kwietnia na Głównym Rynku w Grudziądzu
obchodzono Światowy Dzień Autyzmu.
Wydarzenie otworzył Prezydent Grudziądza.
Do wydarzenia przyłączyła się także spora
grupa osób z naszego Warsztatu. Obejrzeliśmy
film przedstawiający życie mamy i jej syna.
Wszyscy byliśmy dobrze nastawieni do ludzi
z autyzmem. Na Rynku stał tramwaj
z niebieskimi chorągiewkami. Był tort i lody.
M.Mróz

fot. A. Cieślak

26 kwietnia byliśmy w Hotelu Rudnik, aby wysłuchać
VII Koncertu Muzyki Filmowej „Siedem Życzeń”.
Głównym organizatorem i pomysłodawcom koncertu
była Dorota Berent - Doris i KMF. Przedsięwzięcie
wspiera i promuje utalentowaną muzycznie młodzież.
Dziękujemy za zaproszenie!

24 kwietnia wzięliśmy udział w zawodach pływackich KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Radosny Plusk w Wąbrzeźnie. Tradycyjnie było wesoło ale także
ciężko. Pływanie to wymagająca dyscyplina, dlatego dziękujemy
I - WTZ Wąbrzeźno
za możliwość odbywania treningów na basenie. W klasyfikacji
II - WTZ Łasin
drużynowej zajęliśmy IV miejsce z czego bardzo się cieszymy,
III - WTZ Brodnica
gdyż w naszej ekipie było kilku debiutantów. W klasyfikacji
IV - WTZ Grudziądz
indywidualnej miejsce na podium wywalczyli Joanna Piórkowska
- II miejsce w konkurencji 25 metrów stylem dowolnym kobiet
oraz Sebastian Spakowski - II miejsce w tej samej kategorii
wśród mężczyzn.

Gratulujemy!



