GRUDZIEO 2010
Mikołaj w WTZ Trzebnica

***************************************************************************************************

PAŹDZIERNIK 2010
III Wojewódzki Konkurs Wiedzy Niepełnosprawnych "Dzieje II Wojny Światowej"
W dniu 23.10 2010 roku nasi uczestnicy WTZ uczestniczyli w Konkursie Wiedzy w Lewinie Brzeskim. Honorowym patronem
konkursu był Marszałek Województwa Opolskiego.
Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w
Lewinie Brzeskim. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej z województw opolskiego i
dolnośląskiego oraz uczniowie gimnazjów z terenu powiat brzeskiego.
Celem konkursu była szeroko pojęta integracja oraz przybliżenie wszystkim uczestnikom historii II wojny światowej

Oto nasza drużyna - zdjęcie pierwsze Adrian Pietraszek, Marta Wojtaszek, Paweł Banaszczyk i Artur Kurek; na zdjęciu drugim
oprócz zawodników - instruktorzy Agnieszka Wiącek i Anna Barabach (pod ich kierunkiem odbywało się przygotowanie drużyny do
konkursu).
Organizatorom przyświecał również cel propagowania wśród młodych ludzi zainteresowania historią najnowszą naszego kraju
a także świata, poznanie losów ludności polskiej w latach II wojny światowej. Ideą konkursu było również kształtowanie postawy
tolerancji wobec innych narodów, także bardzo doświadczonych przez działania wojenne. Starano się wzbudzid wśród uczestników
współczucie w stosunku do ludzi dotkniętych tragedią zbrodniczej działalności III Rzeszy i ZSRR.

Honorowym gościem konkursu był kombatant, żołnierz AK, kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych. Jego obecnośd
przypominała o bohaterskiej postawie oręża polskiego w tym bardzo trudnym i bolesnym okresie dla naszego kraju. O takich osobach
musimy szczególnie pamiętad oraz odnosid się do nich z szacunkiem. Zakres tematyczny konkursu był bardzo szeroki, począwszy od
pamiętnych dat i słynnych postaciach, a skooczywszy na tajemnicach II wojny światowej.

Ogółem wystartowało 21 drużyn.
Pytania konkursowe obejmowały częśd teoretyczną oraz praktyczną (znane postacie i pomniki). Po rundzie zasadniczej jury
zarządziło dogrywkę gdyż trzy drużyny miały komplet punktów. Dogrywka również była niezwykle zacięta chod pytania nie należały do
najłatwiejszych. Mimo tego nasza drużyna reprezentująca WTZ Trzebnica w składzie: Paweł Banaszczyk, Artur Kurek, Adrian Pietraszek
oraz Marta Wojtaszek (jako zawodniczka rezerwowa) zajęła II miejsce.

Z zajętego miejsca jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z siebie.
Na koniec chciałbym zaznaczyd, iż udział w konkursie był dla nas wspaniałym przeżyciem i przygodą, która na długo zostanie w
naszej pamięci.
Adrian Pietraszek

WRZESIEO 2010
Finisaż we Wrocławiu

Dnia 30 września 2010 roku odbyła się oficjalna uroczystośd zamknięcia trwającej przez cały miesiąc
wrzesieo wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych pt. „Kawałek MojEgo...”

Wystawa miała miejsce we Wrocławiu w Zespole “Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
przy ul. Kołłątaja 20. Prezentowaliśmy dzieła Podopiecznych Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech
Dziecka” z okresu niemal pięciu lat jego działalności. Były to rysunki, malarstwo na płótnie, papierze, grafika
oraz ceramika i tkanina artystyczna.
Prezes Zbigniew Stachurski i Pani Lidia Zarzeczna-Szkwerko podczas finisażu

Prace eksponowane były na powierzchni trzech kondygnacji. Uroczystośd otworzył gospodarzdyrektor placówki pan Jacek Marek, który przekazał na ręce prezesa Trzebnickiego Stowarzyszenia
"Uśmiech Dziecka" pan Zbigniewa Stachurskiego list od Marszałka województwa dolnośląskiego pana Marka Łapioskiego, który nie mógł przybyd osobiście.
Pan Prezes Zbigniew Stachurski przybliżył zaproszonym gościom działalnośd naszej organizacji. Można także
było osobiście poznad i porozmawiad z naszymi artystami. Byli to: Krystian Puzio, Rafał Fojcik,
Paweł Banaszczyk, Oliwia Zarzeczna, Katarzyna Kowal, Piotr Paczkowski, Regina Łuczak, Marta Fiedziuk,
Sławomir Hęciek, Urszula Stankowska, Krzysztof Pióro, Marcin Wysocki.

Pani Lidia Zarzeczna-Szkwerko prezentuje autorów prac
Imprezę uświetnili swoim występem muzycznym: Magda Zarzeczna (śpiew) i Arkadiusz Olak (pianista).
Podczas uroczystości panowała miła, serdeczna atmosfera inspirująca uczestników do przyłączenia się
do programu artystycznego. Ponieważ gościliśmy we Wrocławiu po raz pierwszy, chcieliśmy przybliżyd
gościom Krainę Wzgórz Trzebnickich i poczęstowaliśmy ich owocami z trzebnickich sadów.
Wystawa cieszyła się zainteresowaniem przez cały okres jej trwania. Otrzymaliśmy od dyrektora Jacka
Marka propozycję współpracy w przyszłości i prezentowania prac jeszcze przez miesiąc październik..
***************************************************************************************************
Mini-Z00 w Golędzinowie k/Obornik Śl.
W piątek dnia 24 września 2010 roku kierownictwo wraz z kadrą instruktorów zorganizowało wyjazd uczestników
trzebnickiego Warsztatu Terapii Zajęciowej do MINI-ZOO w Golędzinowie k/Obornik Śl.
Oto foto-album dokumentujący spotkanie uczestników wyjazdu ze zwierzętami, w zagrodach MINI-ZOO.

Właściciele zwierząt zapalili ognisko, gdzie wszyscy uczestniczący w wyjeździe mogli wziąd udział w pieczeniu ziemniaków...

...które z masłem i solą bardzo wszystkim smakowały...

... poniżej Zosia i Tomek po obraniu i zjedzeniu pieczonego ziemniaka prezentują swoje "czyste" ręce ...

Był też czas na indywidualne poznanie sympatycznych zwierząt domowych...

Tak radośnie upłynął dzieo, w którym, na zakooczenie tygodnia pracy w pracowniach, piątkową imprezą, uczestnicy warsztatu wraz
ze swoimi instruktorami przywitali Złotą Polską Jesieo roku 2010.
************************************************************************************************
JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE O „PUCHAR TRZEBNICKIEGO ŚWIĘTA SADÓW
W dniu 22.09.2010r. w Trzebnicy odbyły się JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE O „PUCHAR TRZEBNICKIEGO ŚWIĘTA SADÓW”,
w JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE W dniu 22.09.2010r. w Trzebnicy odbyły się JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE O „PUCHAR TRZEBNICKIEGO
ŚWIĘTA SADÓW”, w których uczestniczyła również drużyna wystawiona przez nasz WTZ.
Organizatorzy:
·

Hala „ZAPO” w Trzebnicy;

·

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzebnicy;

·

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trzebnicy;

·

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu;

Cel: Kontynuacja corocznej, jesiennej imprezy biegowej i popularyzowanie sportu masowego wśród młodzieży i dorosłych;
Nasza drużyna: Katarzyna Kowal, Monika Dziadas, Anna Wielioska oraz Sławomir Hęciek, pod opieką rehabilitanta Anny
Barabach, biegła na 250m.

Zmagania sportowe młodzieży i dorosłych rozpoczęły się o godz. 9:30 w Parku Solidarności w Trzebnicy.

Zawodnikom wręczono medale i dyplomy:

I miejsce Sławomir Hęciek, II miejsce Anna Wielioska oraz Monika Dziadas, III miejsce Katarzyna Kowal..
*************************************************************************************************************
II Turniej Rycerski - Jarmark Cysterski
W dniach 11 i 12 września 2010 Warsztat Terapii Zajęciowej wystawił swoje wyroby na stoisku zorganizowanym z okazji
Jarmarku Cysterskiego w Trzebnicy

Wystawione prace to wyroby wytworzone w pracowniach krawieckiej, rękodzieła artystycznego, plastycznej i ceramicznej.
Podczas jarmarku rozdawane były ulotki i foldery zaprojektowane i wykonane przez uczestników warsztatu w pracowni komputerowej
a informujące o warunkach pracy w warsztacie i codziennym życiu warsztatowym osób niepełnosprawnych uczestniczących w
zajęciach terapeutycznych.

SIERPIEO 2010
I PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Archidiecezji Wrocławskiej "Bądźmy świadkami miłości" HENRYKÓW
Dnia 28 sierpnia 2010 roku niepełnosprawni, ich rodziny i przyjaciele - uczestnicy WTZ Trzebnica, skupieni przy działającej
wspólnocie Wiara i Światło, zorganizowali wraz z Zarządem Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" pielgrzymkę
do Henrykowa, do sanktuarium Matki Bożej - Matki Języka Polskiego
Dnia 28 sierpnia 2010 roku niepełnosprawni, ich rodziny i przyjaciele - uczestnicy WTZ Trzebnica, skupieni przy działającej
wspólnocie Wiara i Światło, zorganizowali wraz z Zarządem Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka", pielgrzymkę do
Henrykowa, do sanktuarium Matki Bożej - Matki Języka Polskiego.
Pielgrzymkę poprowadził Zbigniew Stachurski przy wydatnej pomocy Anny Kowal i Agnieszki Zielioskiej. Pielgrzymka miała na celu
oprócz wymiaru czysto religijnego również integrację niepełnosprawnych, poznawanie się wzajemne rodziców i opiekunów.

Podczas Eucharystii pod przewodnictwem Abp Mariana Gołębiewskiego

A oto cała nasza grupa pielgrzymująca do sanktuarium Matki Bożej-Matki Języka Polskiego
*************************************************************************************************************

LIPIEC 2010
Spotkanie integracyjne w Trzebnicy
Dnia 16 lipca br. przy ul. Stawowej 1 w Trzebnicy uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym kooczącym kolejny rok pracy w WTZ.

W spotkaniu wzięła udział Z-ca Dyrektora PCPR w Trzebnicy Pani Zofia Kaczmarek - pilnie obserwowała wręczanie
pamiątkowych dyplomów uczestniczącym w zajęciach warsztatowych w ciągu minionego roku przez prezesa Trzebnickiego
Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" Pana Zbigniewa Stachurskiego.

Pani Beata Szymaoska przygotowała spektakl (pantomimę) pt. MASKA. Na zdjęciu główny
aktor Rafał Brociek ze Sławkiem Hęciek podczas spektaklu.

Podczas wspólnej biesiady przygrywała Kapela Ludowa z Siemianic - BODUCHY

Spotkanie odbyło się w ramach zadania "Aktywizacja w 2010 roku rodzin z osobami niepełnosprawnymi" realizowanego przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej NASZ ŚWIAT z Trzebnicy a dofinansowanego w roku 2010 przez Burmistrza Obornik Śl.

CZERWIEC 2010
Powiatowe Dni Kultury - Obornickie Klimaty
26 czerwca 2010, w Obornikach Śląskich, przy ul. Zielonej uczestniczyliśmy jako Warsztat Terapii Zajęciowej /WTZ/ w
Powiatowych Dniach Kultury zorganizowanych przez Powiat Trzebnicki. Wystawiliśmy własne stoisko, na którym prezentowaliśmy
dorobek dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu trzebnickiego. Osoby te codziennie uczestniczą w terapii zawodowej
i społecznej w WTZ Trzebnica. Są bezpłatnie dowożeni z miejsca zamieszkania na zajęcia w siedmiu pracowniach terapeutycznych:
ceramicznej, rękodzieła artystycznego, informatyki i reedukacji, krawieckiej, plastycznej, muzycznej i gospodarstwa domowego.
Zapraszamy do odwiedzin naszej placówki w Trzebnicy, która mieści się przy ul. Stawowej 1.

Wystawiliśmy własne stoisko, na którym prezentowaliśmy dorobek dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
trzebnickiego. Osoby te codziennie uczestniczą w terapii zawodowej i społecznej w WTZ Trzebnica. Są bezpłatnie dowożeni z miejsca
zamieszkania na zajęcia w siedmiu pracowniach terapeutycznych: ceramicznej, rękodzieła artystycznego, informatyki i reedukacji,
krawieckiej, plastycznej, muzycznej i gospodarstwa domowego. Zapraszamy do odwiedzin naszej placówki w Trzebnicy, która mieści
się przy ul. Stawowej 1.
*************************************************************************************************************
Wyjazd integracyjny do WROCŁAWIA
W dniu 25 czerwca 2010 r. dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami i rodzicami z terenu powiatu trzebnickiego
mile spędziły czas na wyjeździe integracyjnym we Wrocławiu. Organizatorem wyjazdu integracyjnego był Warsztat Terapii Zajęciowej
w Trzebnicy a sponsorowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej NASZ ŚWIAT. Wyjazd dofinansował Burmistrz
Obornik Śl. w ramach realizacji zadania publicznego „Aktywizacja w 2010 roku rodzin z osobami niepełnosprawnymi”

”.

W programie był pobyt w Parku Wodnym. Atrakcją również był rejs statkiem DRIADA po Odrze, zwiedzanie Ostrowa Tumskiego w tym
kościoła NMP na Piasku i Pergoli z atrakcyjną fontanną dźwiękową oraz Ogrodu Japooskiego
**********************************************************************************************
Kolejny sukces, kolejny puchar!
Dnia 15czerwca 2010r. odbyła się już VIII Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Organizatorem tego
sportowego wydarzenia była Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej "Muminki".
Nasza drużyna brała udział w następujących konkurencjach: pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na 60m, bieg na 400m i bieg w
sztafecie 4x100 m.
Możemy pochwalid się kilkoma wysokimi osiągnięciami:
II miejsce dla Pawła Banaszczyka, Rafała Brodka, Tomasza Kanteckiego, Marcina Wysockiego w dyscyplinie bieg w sztafecie.
II miejsce dla Anny Wielioskiej w dyscyplinie pchnięcie kulą.
III miejsce dla Grzegorza Cichonia w dyscyplinie pchnięcie kulą.
II miejsce dla Małgorzaty Pludry w dyscyplinie bieg na 60m.
II miejsce dla Marcina Wysockiego w dyscyplinie skok w dal.
III miejsce dla Urszuli Stankowskiej, Marty Kłaptocz, Anny Wielioskiej, Małgorzaty Pludry w dyscyplinie bieg w sztafecie.
Za udział w Olimpiadzie drużyna WTZ przywiozła kolejny pamiątkowy puchar.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!!

**************************************************************************************************
Dni Smoka w Żmigrodzie 13 czerwca 2010 roku.
Smoki pod specjalną ochroną - to w Żmigrodzie. Na święto miasta zjechały stwory, motocykliści i drwale. Dwudniową zabawę
zakooczył występ Trubadurów. W samo południe pod zabytkową basztę dotarły smoki przygotowane przez uczniów okolicznych szkół.
Dzieci obiecały że będą się stworami opiekowad i nawet jak skooczą szkołę będą je odwiedzad. Nadleśniczy Przemysław Wrooski
obiecał smokom ochronę, jak mówi żaden myśliwy nie wyciągnie w ich kierunku dubeltówki.

Nasz WTZ też tam był reprezentowany. Wystawiliśmy kiermasz dzieł wykonywanych przez naszych uczestników terapii
podczas codziennych zajęd w pracowniach.

************************************************************************************************
ŚWIĘTO TRUSKAWKI 2010
W dniu 12 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa zaprosiło WTZ Trzebnica na Festyn ŚWIĘTO TRUSKAWKI 2010
w Pęgowie. Zaprezentowaliśmy tam ręczne wyroby naszych uczestników a powstające w pracowniach warsztatu w ostatnim okresie.
Poniżej kilka zdjęd dokumentujących naszą obecnośd w tym dniu w Pęgowie gmina Oborniki Śl.

******************************************************************************************
IV Wojewódzkie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych.
Dnia 12.06.2010r. odbył się wyjazd drużyny uczestników naszego warsztatu do Lewina Brzeskiego na IV Wojewódzkie Zawody
Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami zawodów były: Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy
im", Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lewina Brzeskiego oraz Parafialny Zespół Caritas ze Skorogoszczy.
Z miesięcznym wyprzedzeniem dwiczyliśmy na sali gimnastycznej pod okiem pani Ani Barabach i p. Agnieszki Wiącek. W skład
drużyny wchodzili: Marta Wojtaszek, Anna Wielioska, Marcin Wysocki, Grzegorz Cichoo, Łukasz Jurasz, Paweł Banaszczyk.
Braliśmy udział w następujących konkurencjach: w wyścigu na piłce, w biegu slalomem z przeszkodami na czas, w turnieju tenisa
stołowego, w przeciąganiu liny i w wyścigu na rowerku stacjonarnym oraz w rzucie woreczkami do tarczy.
Nasza drużyna zajęła IV miejsce ! oraz:
I miejsce dla Marty Wojtaszek w konkurencji WYŚCIG NA DESKOROLCE oraz II miejsce w konkurencji RZUT WORECZKIEM DO TARCZY
III miejsce dla Anny Wielioskiej w konkurencji WYŚCIG-SKOKI NA PIŁCE
II miejsce dla Pawła Banaszczyka w konkurencji WYŚCIG NA DESKOROLCE oraz III miejsce w konkurencji RZUT WORECZKIEM DO
TARCZY
I miejsce dla Marcina Wysockiego w konkurencji WYŚCIG- SKOKI NA PIŁCE
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie! Drużyna

***********************************************************************************************

MAJ 2010
Dni Obornik Śląskich
W dniu 29 maja 2010 roku nasz warsztat zaprezentował swoją działalnośd na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Obornikach Śląskich z okazji Dni Obornik Śl. Hasłem przewodnim tegorocznych dni jest "Europa spotyka się w Obornikach Śl. z okazji
5-lecia partnerstwa Obornik Śl. z Rehau".

Oficjalne przemówienia - na zdjęciach Burmistrz Obornik Śl. Paweł Misiorek i Starosta Trzebnicki Robert Adach

Nasze stoisko na terenie placu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. cieszyło się także zainteresowaniem licznych mieszkaoców
Obornik Śląskich i okolicznych sołectw.
********************************************************************************************************
WTZ w Oleśnicy
Uczestnicy WTZ Trzebnica w dniu 15 maja 2010 roku uczestniczyli w obchodach III Powiatowego Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych w Oleśnicy. Warsztat został zaproszony na imprezę przez organizatorów tj. przez Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dobroszycach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w ramach realizowanego projektu "Aktywni i samodzielni"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centralnym miejscem obchodów
był plac Zwycięstwa w Oleśnicy

Nasze stoisko odwiedził Zbigniew Potyrała- Starosta Oleśnicki - na zdjęciu środkowym z prawej strony. Obok stoją Zbigniew Stachurski
- członek Zarządu Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" (na zdjęciu z lewej)
i Sylwia Jarocha – p.o kierownikaWTZ Trzebnica (na zdjęciu w środku)
*******************************************************************************************
Zwiedzanie wystawy
W dniu 7 maja 2010 roku uczestnicy WTZ Trzebnica odwiedzili wystawę "Jak ty to widzisz". Wystawa przedstawia
dziennikarski projekt fotograficzny Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży . Wystawa została zorganizowana przez Trzebnicki
Ośrodek Kultury i jest czynna od dnia 7.05.2010 roku. Na zdjęciach poniżej uczestnicy podczas zwiedzania wystawy.

*********************************************************************************************************

KWIECIEO 2010
Wernisaż w TOK
29 kwietna 2010 roku w Trzebnickim Ośrodku Kultury została otwarta wystawa prac uczestników naszego warsztatu

Swoją obecnością moment otwarcia wystawy prac plastycznych zaszczycił Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima

Wystawione prace podziwiał także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zbigniew Małkiewicz

Prace prezentowali Grzegorz Cichoń, Urszula Stankowska i Kasia Kowal

Ulubiona p. instruktor pracowni ceramiki i plastyki Lidia Zarzeczna-Szkwerko w otoczeniu uczestników WTZ
*******************************************************************************************

MARZEC 2010
Święto Kobiet
Jak co roku na Warsztatach Terapii Zajęciowej obchodziliśmy Święto Kobiet.

8 marca wszyscy mężczyźni składali paniom życzenia i wręczyli piękne tulipany. Na uroczystym śniadaniu pan
Maciek Antkowiak- kierowca WTZ, przeczytał swojego autorstwa poruszający wiersz o kobietach.
Wszyscy mężczyźni zaśpiewali sto lat. W trakcie poczęstunku mogliśmy swobodnie porozmawiać i pożartować na
różne tematy.

dzień.

Następnie oglądaliśmy film pt.: ,,Alwin i Wiewiórki 2”. Jeszcze przez długi czas będziemy wspominać ten wspaniały

Opracował: Tomasz Kwak
*************************************************************************************************************

LUTY 2010
I ty możesz uratowad ludzkie życie...
W piątek (26 lutego) odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy, prowadzone przez Sebastiana Chodakowskiego - ratownika
medycznego. Każdy miał okazje zapoznad się z zasadami udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Na początku rozmawialiśmy o telefonach alarmowych.
Obserwowaliśmy jak prawidłowo przebiega resuscytacja krążeniowo-oddechowa, następnie sami pod okiem ratownik medycznego
mogliśmy przedwiczyd teorie w praktyce.
Przygotowała Marta Wojtaszek

Zabawa Karnawałowa
W dniu 10 lutego 2010 roku na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy miała miejsce Zabawa Karnawałowa. Warto zaznaczyd, iż
przygotowania do niej trwały już od wczesnych godzin porannych. Sala gimnastyczna, na której odbyła się zabawa, została
udekorowana przez uczestników WTZ i instruktorów terapeutów serpentynami wykonanymi z kolorowej bibuły. Na zabawie, didżejem
był Sławek oraz Pani Beata Szymaoska, prowadząca zajęcia z muzykoterapii.
Z biegiem czasu zabawa nabierała tempa a uczestnicy bawili się wybornie w rytm muzyki porywającej do taoca. Gdy ktoś poczuł się
zmęczony i głodny mógł skosztowad smakołyków przygotowanych przez panią Dagmarę oraz jej podopiecznych z pracowni
gospodarstwa domowego m.in.: wyśmienite faworki a także inne słodkości. Przy obficie zastawionych stołach można było także
wymienid kilka uwag i spostrzeżeo dotyczących zabawy.

Kulminacyjnym punktem programu było ogłoszenie konkursu, który miał za zadanie sprawdzenie wiedzy uczestników z różnych
dziedzin życia społecznego: historii, geografii, literatury, gramatyki. W szranki stanęło 10 osób. Regulamin zakładał, iż jeśli dany
zawodnik udzieli dwóch błędnych odpowiedzi to odpada. Należy zaznaczyd, że konkurs był wzorowany na znanym teleturnieju ''Jeden
z dziesięciu''. Wraz z upływem czasu jury złożone z terapeutów, zadawało coraz trudniejsze pytania, aczkolwiek uczestnicy wychodzili z
tego obronną ręką. Rywalizacja była niezwykle zacięta a reprezentowany przez nich poziom okazał się wysoki. Po długiej walce
wyłoniono finalistów. Największą wiedzą zaimponowali Grzegorz Cichoo i Marta Wojtaszek, która jak się później okazało została
zwyciężczynią konkursu. W nagrodę dostała pamiątkowy dyplom.

Gdy już opadły emocje związane z konkursem, ponownie zaczęliśmy się bawid. Należy dodad, że zabawa była szampaoska. Taneczne
rytmy dodały uczestnikom odrobinę polotu i ekspresji niezbędnej do wyrażania swoich uczud, które okazały się gorące jak ich serca.
Spontaniczna radośd udzieliła się bowiem wszystkim biorącym udział w zabawie.

Na koniec słowo do naszych czytelników: I ja tam byłem, uwierzcie mi, iż bawiłem się świetnie. Warto też podkreślid, że zabawa była
bardzo udana i spełniła moje oczekiwania. Co niniejszym potwierdzam i tą refleksją chcę się podzielid z czytelnikami.
Adrian Pietraszek - uczestnik WTZ pracownia komputerowa
*****************************************************************************************

STYCZEO 2010
Konkurs Kulinarny.
Na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy, dnia 27 stycznia 2010 roku, odbył się Konkurs Kulinarny . W konkursie tym wzięli
udział reprezentanci poszczególnych pracowni wtz. Uczestnicy mieli za zadanie samodzielnie przygotowad potrawę według własnego
przepisu. W skład jury wchodziły następujące osoby: pani Sylwia Jarocha, pani Ania Barabach i pani Lucyna Siwek (na zdjęciu poniżej)

JURY
Każdy z uczestników miał zaprezentowad swoje umiejętności kulinarne, które okazały się nieprzeciętne. Przy sześciu stolikach
przygotowano potrawy tak znakomite, że aż rozpływały się w ustach. Niewątpliwie jury miało trudny wybór .

Rafał Fojcik (Pracownia Gospodarstwa Domowego),który przygotował
Shoarma (potrawę z ryżem, kurczakiem, papryką oraz cebulką).

Oliwia Zarzeczna (Pracownia Plastyczna) przygotowała francuską potrawę- Kotlet de Volaye zawijany serem żółtym i pieczarkami,
do tego ryż i sałatka.

Kazimierz Zabłocki (Pracownia Rękodzieła Artystycznego). Zaprezentował tradycyjną potrawę kuchni polskiej- Łazanki z kapustą i
grzybami (danie jarskie).

Tomasz Kantecki (główny kucharz) i asystujący mu Łukasz Jurasz (reprezentanci Pracowni Komputerowej) przygotowali sałatkę z
gyrosem.

Krystian Puzio i Marta Kłaptocz (pracownia ceramiczna). Przygotowali oni potrawkę z ryżu, która składała się m.in. z piersi
kurczaka, startej marchewki i selera, pieczarek pokrojonych w paski, cebulek, ząbek czosnku i przypraw
(sól, pieprz i jarzynka).

Ula Stankowska z Anią Wielioską (Pracownia Krawiecka). Przyrządziły smaczną sałatkę z makaronem.
Trzeba uczciwie przyznad, iż poziom zaprezentowany przez uczestników konkursu był bardzo wysoki. Zaskoczeni byli wszyscy w
szczególności zaś nasza pani kierownik Alicja Tas, która przed ogłoszeniem wyników podziękowała uczestnikom za udział.

Jury po degustacji poszczególnych potraw i po dośd długiej naradzie postanowiło przyznad nagrody za pierwsze trzy miejsca, a
pozostałe osoby zostały wyróżnione i tak:
I miejsce w Konkursie Kulinarnym zajęli Krystian Puzio i Marta Kłaptocz. Dostali oni w nagrodę przybory szkolne, kubek i czekoladę.
II miejsce zdobyła Oliwia Zarzeczna, która w nagrodę dostała: fartuszek kuchenny, kubek oraz czekoladę.
III miejsce zajęły Ula Stankowska z Anią Wielioską, dostały one w nagrodę pojemnik na żywnośd, kubek i czekoladę.
Każdy z uczestników dostał piękny dyplom. Warto zaznaczyd, iż wszyscy uczestnicy dostali solidną porcję oklasków na które
niewątpliwie zasłużyli.

Podsumowując można stwierdzid że konkurs spełnił oczekiwania, gdyż potrawy przygotowane przez uczestników smakowały
wybornie, a wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Z wielką niecierpliwością oczekujemy na kolejny konkurs zapowiedziany przez panią kierownik wtz p. Alicję Tas, który będzie
poświęcony przygotowaniu deserów. Zatem trzymamy za słowo i mamy nadzieję, że następny konkurs będzie równie udany.

