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WALENTYNKI

Z okazji dnia Walentynek wszystkim 

Czytelnikom naszej gazetki 

życzymy wszystkiego najlepszego: 

miłości, szczęścia,  radości 

i zero złości w tym dniu miłości!
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as! W dniu świętego Walentego 

nic nie może dziać się złego,

nikt nie może się dziś złościć,

bo dziś nadszedł dzień miłości!



Warsztatowe Wieści, nr 1 / 2016     str.2

Co w duszy gra – powie poezja
Joanna Kozłowska

Agnieszka Troszczyńska to kolejna, niezwykła uczestniczka chodzieskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 Urodziła się 17.09.1978 roku. Mieszka w Chodzieży. Z powodu dysfunkcji wzroku ma znaczny stopień 
niepełnosprawności.
 Mimo tych uciążliwości potrafi pięknie zagospodarować swój talent i podzielić się nim. Pisze wiersze, a 
poezja, wiadomo, opowiada o tym, co w duszy gra.
 
Utwory zostały zebrane i wydane  w dwóch  tomikach:  „Zaraz się pojawię" oraz „Zakochać się raz", a 
ilustracje wykonała również pani Agnieszka.
 Nie czuję się upoważniona do recenzowania tych tekstów,  dlatego po prostu kilka z nich zacytuję, a 
pozostałe wiersze wraz z ilustracjami pojawią się wkrótce w zakładce - „Kącik czytelniczy“.
 
Miłością można żyć w chorobie
 
Spleść ręce
Narysuję dziś czerwone serce
 
Przy blasku świecy
Siedzimy cichutko Wpatrzeni w swoje oczy
A w kominku lecą nasze iskry
 
Moje oczy widza Ciebie
Moje oczy widzą
kolory tęczy na niebie
 
W ubiegłym roku twórczość Agnieszki była dwukrotnie prezentowana społeczności Chodzieży. W marcu 
2014 podczas  wieczoru autorskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a w lipcu na „Pikniku z książką“. Ta 
ostatnia prezentacja miała charakter happpeningu, gdyż  wiersze były śpiewane przez uczestników WTZ, 
którzy stworzyli do nich także tło muzyczne grając na różnych instrumentach!
 Jest jeszcze jedna zdumiewająca aktywność Agnieszki - pomimo słabego wzroku lubi wyszywać haftem 
krzyżykowym!  To naprawdę nie jest łatwa sztuka! Wymaga anielskiej cierpliwości.

Dziękujemy!

 22 stycznia 2016 roku zakończyła 
pracę w naszym warsztacie Pani Wioletta 
Jakubczak.  Była to miła i sympatyczna 
osoba, zawsze chętna do pomocy. Fajnie 
się z nią rozmawiało, pomagała nam także 
w wykonywaniu naszych prac. Będziemy 
Ją zawsze miło wspominać i za wszystko 
z całego serca dziękujemy.

                                             Asia Kienic

Prezentujemy artykuł o Agnieszce Troszczyńskiej, który ukazał się na stronie www.pion.pl
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Zabawa karnawałowa

        Dnia 31 stycznia 2016 roku odbyła coroczna zabawa 
karnawałowa w Restauracji „Komfort” w Margoninie. W tym 
roku także bawiliśmy się z uczestnikami i kadrą Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Ujścia. Na początku kilka słów 
powiedziała pani Kierownik Małgorzata Staszewska i pan 
Starosta Julian Hermaszczuk. Następnie Samorząd WTZ 
wręczył własnoręczne wykonane wytwory panu Markowi 
Burzyńskiemu, państwu Kubackim i Głąbiak. Z  Fundacji 
była pani Krystyn Rzepa – Białczyk, była także  lokalna 
telewizja. Toastem rozpoczęliśmy zabawę. Później był obiad: 
rosół, dewolaj z serem, ziemniaki i różne surówki. Po 
pysznym obiedzie rozpoczęły się tańce. Były też różne 
placki, ja jadłam murzynka. Odbył się konkurs na Damy, 
Kawalerów, Króla i Królową balu. Po wyborach wjechał 
pyszny tort. Bardzo mi się podobało, była fajna muzyka i miła 
atmosfera. 

Bardzo dziękujemy państwu Ewie i Janowi Kubackim, 
jak również państwu Hannie i Danielowi Głąbiak, za 

kolejną zabawę w Restauracji „Komfort”. 
Dziękujemy też panu Markowi Burzyńskiemu 

za wspaniałą muzykę.
                                                              
             Paulina Kowalska             

    Fajnie się bawiliśmy z Warsztatem z Ujścia. 
Bardzo Wam dziękujemy, że  przyjechaliście 
na zabawę do  Margonina. Zabawa była 
fajna, karnawałowa i przyjemna! Ja się też 
super bawiłem. Był tort - duży, pychota i z 
palącymi świeczkami. Zapraszamy Warsztat 
z Ujścia do naszego Warsztatu do Chodzieży. 

                                        Szymon Płonka 

       Tegoroczna   zabawa  była  lepsza niż 
zeszłoroczna,  ponieważ   było  więcej  
gości. Można się było fajnie bawić. W tym 
roku kupi łam sobie nową sukienkę, 
niebiesko – czarną. Nigdy nie byłam tak 
ubrana. Jeżeli chodzi o WTZ z Ujścia to 
naprawdę można się z nimi nieźle bawić, 
pogadać i co roku są ładnie ubrani. Zabawa 
była fajna.  
                                           Jola Kowal

     Najbardziej podobało mi się, że wszyscy 

tańczyli, było dużo jedzenia i fajna była  

muzyka. Byłem ładnie ubrany i tańczyłem z 

wieloma osobami.
                                      Marcin Miklejewski
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Dama i Kawaler o promiennym uśmiechu

Wesoła Dama i Wesoły Kawaler

Dama i Kawaler o czarującym spojrzeniu



Król i Królowa Balu 2016
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     W Margon in ie  na  zabawie 
karnawałowej  trochę sobie poskakałem.  
Jadłem  rosół, ziemniaki a potem  zamówiłem  
sobie   frytki  i  zjadłem.  Sala była 
odpowiednia,  był  tort, muzyka,  było dobrze. 

                                                                                           
Adrian Szajowski

 Było bardzo fajnie. Była wybrana dama 
uśmiechu. Nie udało mi się nią zostać, ale to 
nic, może jeszcze kiedyś nią zostanę. Ogólnie 
było super, oby było więcej  takich zabaw.

                                                                                   
Marta Burzyńska 

 Na zabawie była lokalna  telewizja. 
Zabawa mi się  podobała. Najpierw był toast, a 
później tańczyłam ze wszystkimi w kółku.  
Podobało mi się, że pan Marek grał  na 
organach  bo moim marzeniem jest gra na 
organach. Podobały mi się niektóre piosenki . 
Był  dobry tort.  Było mi trochę smutno, że nie 
zostałam  królową  balu. W tym roku  także  
byli zaproszeni goście z WTZ  z  Ujścia. 

                                                                         
Agnieszka  Ttoszczyńska

        Na zabawie karnawałowej bardzo mi 
się podobało. Cieszę się, że mogłam się 
pobawić z WTZ- etem z Ujścia i to, że 
zobaczyłam wśród nich moją dawną 
koleżankę Agnieszkę Pawełczak. Było 
pyszne  j edzonko .  By l i  wyb ie ran i 
kawalerowie, damy, król i królowa balu. 
Byłam pod wrażeniem, że prawie ten skład 
powstał w wyborach naszych co w zeszłym 
roku. Wytańczyłam się za wszystkie czasy. 
Zamówiłam także dedykacje z piosenkami 
dla Jacka Furlatowskiego, oraz dla 
Krzysztofa Tewsa. Na zabawie kupiłam 
sobie sok jabłkowy i lody waniliowe  z 
malinami na gorąco w pucharku. Na końcu 
zabawy udało mi się jeszcze zatańczyć 
ostatni taniec z Pawłem Sobkowskim. 
Tegoroczną   zabawę  karnawałową 
uważam za udaną. 
                                                 BOBAS         



Życzenia walentynkowe
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Dla wszystkich z WTZ w Chodzieży dużo miłości 
w Walentynki życzy Genia.

Kamelia kocha Kasię.

Z okazji Walentynek dużo zdrowia, szczęścia i 
pomyślności dla życzy Gienia. miłego Karola 

Dla Weroniki - bardzo Cię kocham, buziaczki. 
Krzysztof

Dla Krzysztofa Gruntkowskiego - z okazji 
Walentynek dużo zdrowia w szczęściu i miłości 
od Bobasa.

Dla Króla Warsztatowego Powozu z okazji 
Walentynek wszystkiego najlepszego, w 
podziękowaniu za wszystko co Pan dla mnie robi 
- Bobas.

Z okazji Walentynek najserdeczniejsze życzenia 
dla  od Kasi.Karola

Od Kamelii Kramkowskiej:
Maciek:
Dzień radosny zaświtał
w złotej zorzy iskierka.
Przyjmij więc w podarunku
Walentynkowe serce!!!

Dla  Kameli i  Kramkowskiej i  Michaliny 
Wachowskiej w podziękowaniu za dobrą pracę 
dużo szczęścia i miłości życzy Bobas.

Dla  dużo wszystk ich Warsztatowiczów
szczęścia życzy Bobas.

Dużo zdrowia, cierpliwości z okazji Walentynek 
dla  - Kasia. Pani Kierownik

Dla  dużo buziaków i pozdrowionka -  Pań z biura
Jacek.

Dla Damiana Reinke w podziękowaniu za bardzo 
dobrą pomoc, oraz dużo zdrowia i szczęścia z 
okazji Walentynek od Bobasa.

Dziękuję za wszystko - jesteś super  - Kasiu
Jacek.

Miłość jest piękna i wesoła i jest śliczna jak ten 
kwiat - od Huberta dla .Pauliny Kowalskiej

Dla  wszystkiego rehabilitanta Wojciecha Chyry
najlepszego z okazji Świętego Walentego, w 
podziękowaniu za super  ćwiczenia i 
naświetlanie Bioptromem od Bobasa.

W myślach się już gubię, po prostu Was lubię.
Miłość piękna, piękniejsza od słońca, lecz tylko 
wtedy, gdy wytrwa do końca - od Agnieszki 
Troszczyńskiej dla .uczestników WTZ

Dla Justyny Ziegenhagen - wszystkiego 
najlepszego z okazji Świętego Walentego, dużo 
zdrowia i szczęścia, w podziękowaniu za dobrą 
współpracę od Obieżyświata.

Walentynka dla  - lubię ćwiczenia Wojtka Chyry
z Panem - Kasia.

Dla  - wszystkiego Małgorzaty Cyranowskiej
najlepszego z okazji Walentynek, dużo 
szczęścia, w podziękowaniu za super zajęcia i 
dobrą współpracę od Bobasa.

Bardzo Cię kocham Hubercie Księżniakiewiczu 
- twoja Walentynka Paulina Opara.

Kamelia kocha Adam.

Kocham  EwelinaPrzemka.

Dla Królowej Kuchni - wszystkiego najlepszego 
z okazji Walentynek, dużo zdrowia, w 
podziękowaniu za super posiłki od Bobasa.

Z okazji Walentynek  Marcie Burzyńskiej
składam najserdeczniejsze życzenia - Robert.

Dla Małego Szymona - wszystkiego 
najlepszego z okazji Świętego Walentego od 
Anny Sass.

Dla  -Danuty Drzewieckiej - Piechowiak
wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek, 
w podziękowaniu za dobrą współpracę od 
Bobasa.

Z okazji Walentynek najserdeczniejsze życzenia 
dla  od Kasi.Jacusua

Na górze róże, na dole fiołki, kochajmy się jak 
dwa aniołki - .dla Agi
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Zbieramy nakrętki! 
Przypominamy, że cały czas trwa akcja zbierania nakrętek na rehabilitację dla małej Iwki. 
Pierwsze pieniądze ze sprzedaży plastikowych nakrętek od butelek, które dzięki Waszej 

pomocy udało nam się zebrać, zostały już przekazane na rehabilitację dla Iwy. 

Bardzo serdecznie Wam dziękujemy!

Akcja trwa dalej! Nie poddajemy się i zbieramy jeszcze więcej! 
Do tej pory zebraliśmy 720 kilogramów!

Nakrętki można przynosić do naszego Warsztatu, ul. Zdrojowa 14 a w Chodzieży, 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
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