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Dnia 28 lutego 2018 roku niestety przyszło nam się 
pożegnać z naszą pielęgniarką Wiolettą Jakubczak oraz 

z naszą psycholog Marią Jakubik. 

Serdecznie dziękujemy Wam za udaną współpracę 
i życzymy dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym 

i zawodowym oraz zadowolenia z nowej pracy. 
Realizujcie swoje cele i marzenia życiowe.

     Dziękujemy pani Wiolecie za współpracę, za miłe i 
ciepłe słowa, za wszelkie dobro, którym nas obdarzała. 
Była bardzo lubiana, a zajęcia z nią bardzo nam się 
podobały. Dziękujemy za wszystko, także za życzliwość, 
troskę i opiekę. Zawsze była dla nas wyrozumiała i 
pomagała w rozwiązywaniu problemów.

                             Przemysław Kaniewski i Ewa Kanty

      Pani Marysia była dla nas bardzo uczynna i 
wyrozumiała, pomagała rozwiązywać nasze problemy i 
łagodziła trudne sprawy. Bardzo ją lubimy i cenimy.
 
                                                 Przemysław Kaniewski

Dziękujemy!

Nowa	pracownia
 Od 1 marca 2018r. mamy w Warsztacie nową pracownię 
gospodarczo - uzawadniającą. Będziemy jeździć do różnych 
zakładów pracy na praktyki, a także wykonywać prace 
porządkowe w pracowni i na terenie zielonym. 
                                                                             Paulina Opara

 Jesteśmy nową grupą, która będzie się zajmowała pracami 
porządkowymi. Będziemy także poznawać tajniki pracy w różnych 
zawodach, wyjeżdżając do różnych zakładów pracy i odbywając 
praktyki.
                                                                               Jolanta Kowal

 Instruktorem w pracowni gospodarczo - uzawadniającej 
jest Agnieszka Gałycz - Woźniak.

Serdecznie witamy w naszym 
Warsztacie nowych uczestników: 

Joannę, Przemysława, Szymona 
i Damiana. Życzymy Wam miłej

 i owocnej pracy z nami.

Nowi	
uczestnicy
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      3 marca 2018 roku wzięliśmy udział w spotkaniu 
w Chodzieskim Domu Kultury, na którym zostały 
wyświetlone dwa filmy o Powstaniu Wielkopolskim. 
Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej. Pierwszy film opowiadał o 
wydarzeniach w Czarnkowie a drugi o zdobyciu 
niemieckiego pojazdu pancernego pod Budzyniem.

 Filmy bardzo mi się podobały i były ciekawe, 
także dlatego, że opowiadały o terenach, które znam od 
dzieciństwa. Były to filmy historyczne. Podobała mi się ta 
niemiecka maszyna pancerna, która została zdobyta 
przez powstańców. Najbardziej podobała mi się 
piosenka w formie kolędy "Wśród nocnej ciszy", 
przerobiona na cześć pokonanego wroga.
         Po powrocie do domu dowiedziałam się od babci, 
że jej wujek brał udział w Powstaniu, był porucznikiem.

                                                               Jolanta Kowal

      Filmy ukazywały wydarzenia rozgrywające 
się w okolicach Budzynia i Czarnkowa. 
O r g a n i z a t o r e m  t e g o  s p o t k a n i a  b y ł o 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej. 
Filmy te były bardzo interesujące, pokazywały 
polską historię, którą  zawsze oglądam  z 
dużym zainteresowaniem.
                                         Przemek Kaniewski

Filmy	o	Powstaniu	Wielkopolskim

     W tym roku kontynuujemy współpracę z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Chodzieskiej w zakresie przyrodniczym. 
Przedstawiciele WTZ w składzie: Adrian Szajowski, Hubert 
Skrzypczak, Piotr Sobkowski, Przemek Kaniewski i Jacek 
Furlatowski oraz instruktor Danuta Drzewiecka - Piechowiak, 
razem z panem Darkiem Sałatą, spotkali się nad jeziorem 
Miejskim w celu czyszczenia budek lęgowych.
Adrian i Przemek trzymali drabinę, żeby pan Darek z niej nie spadł 
a Jacek z Hubertem nosili i podawali śrubokręty i wkręty. Jedna 
budka została przeniesiona na inne drzewo, ponieważ była 
przytwierdzona do drzewa przeznaczonego do wycięcia.
Czyszczenie budek lęgowych jest konieczne, żeby ptaki miały 
miejsce do zrobienia nowego gniazda. Poza tym w starszych 
gniazdach jest dużo insektów, które mogą zaszkodzić ptakom.
Dziękujemy panu Darkowi za spotkanie i liczymy na dalszą udaną 
współpracę.
                                          Chłopaki z WTZ ze swoją instruktorką

   Mieliśmy okazję zobaczyć jak się czyści budki lęgowe, które 
wiosną będą miały swoich nowych lokatorów i potomstwo. Budki 
są dobrym schronieniem, w którym pisklęta mogą dorastać i są 
chronione przed drapieżnikami. To była wspaniała sprawa. 

                                                              Przemysław Kaniewski

Czyściliśmy	budki	lęgowe Dzień	Kobiet

8 marca świętowaliśmy w naszym 
Warsztacie Dzień Kobiet. 

Dziękujemy za kwiaty
 i poczęstunek.

Wszystkim Paniom z okazji Ich Święta 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, pomyślności i samych 
pięknych dni w życiu. Niech uśmiech 
rozpromienia Wasze twarze, czujcie 

się zawsze kochane, doceniane i 
rozpieszczane.
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        W ramach zajęć zawodoznawczych, 13 
marca 2018 roku, pojechaliśmy do Oddziału 
Przedszkolnego "Sówki" w Ratajach. Wspólnie z 
dziećmi wykonywaliśmy koszyczki wielkanocne i 
dekorowaliśmy je różnymi ozdobami. Na koniec 
włożyliśmy do koszyczków słodycze.
                                                    Paulina Opara

    13.03.2018r. pojechaliśmy do przedszkola w 
Ratajach w odwiedziny. Spotkałem swojego 
przyjaciela przedszkolaka Wojtka. Dekorowaliśmy 
papierowe koszyczki wielkanocne. Utworzyliśmy 
koło, przedszkolaki śpiewały a ja rozdawałem 
cukierki. Dostaliśmy czekoladę i wróciliśmy na 
Warsztat. Było w porządku, nie było żadnego 
kłopotu.
                                                Adrian Szajowski

Integracja	z	przedszkolakami

     26 marca odwiedziliśmy 3 - latki z 
Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka 
Dratewki w Chodzieży. Ozdabialiśmy koszyczki 
wielkanocne i pokazałam dzieciom jak robię na 
szydełku. Później poszliśmy do kółka i dzieci 
zaśpiewały nam piosenkę o zajączku. 
To już kolejna nasza wizyta w przedszkolu, 
bardzo lubię tu przychodzić w ramach treningu 
umiejętności zawodowych. 
                                                    Jolanta Kowal

      27 marca dużą grupą, dwoma samochodami, 
pojechaliśmy do Józefowic do Przedszkola "Małe 
Gzuby". Na początku wszyscy się przedstawiliśmy 
a później pomagaliśmy przedszkolakom ozdabiać 
w i e l k a n o c n e  k o s z y c z k i .  P o  z a j ę c i a c h 
opowiedziałam o swoich zainteresowaniach i 
pokazałam jak robię frywolitki. Pokazałam także 
inne swoje prace. Zostaliśmy poczęstowani 
ciastem i kawą i herbatą. Było bardzo fajnie, 
spotkanie mi się podobało. Bardzo lubię takie 
spotkania integracyjne.
                                                   Jolanta Kowal 

    Wyjazd w ramach zajęć zawodoznawczych 
bardzo mi się podobał. Pomagaliśmy dzieciom w 
przyklejaniu ozdób na koszyczki. Było 30. dzieci.
                                           Weronika Walczak

  Bardzo mi się podobało w przedszkolu w 
Józefowicach. Było bardzo fajnie, poczułam się 
przez chwilę jak małe dziecko.
                                               Marta Burzyńska

    Dzieci, razem z nami, kleiły koszyczki na zająca, 
przyklejały różne kwiatki. Ja robiłam zdjęcia bo 
bardzo lubię to robić. Pani przedszkolanka 
wkładała siano do gotowych koszyczków. Dzieci 
dostały od nas kwiatki z bibuły i czekoladowe 
zajączki. Poczęstowano nas herbatą, kawą i 
ciastem. Było bardzo ładnie, bardzo mi się 
podobało. Widzieliśmy pana Pawła Hajmana, 
który pracował w telewizji. Jedna malutka 
dziewczynka się do mnie uśmiechała.
                                                        Ewa Kanty

     W dniu 16 maja 2018 roku, w ramach zajęć 
zawodoznawczych, pojechaliśmy do Prywatnej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Bosko w Chodzieży. 
Wykonywaliśmy z dziećmi serduszka z gliny na 
Dzień Matki. Bardzo mi się podobało i było fajnie.
                                                     Paulina Opara

     Robiliśmy z dziećmi serduszka z gliny, a na 
zakończenie wspólną fotografię. Zadowoleni 
wróciliśmy na Warsztat.
                                                Hubert Skrzypczak

     Byliśmy dzisiaj w szkole na Siejaka. 
pomagaliśmy dzieciom przy wałkowaniu gliny. 
Podobało mi się. 
     Adam Roguski       



      Dnia 24 maja 2018 na zajęciach 
zawodoznawczych wyszliśmy do Przedszkola 
"Pod Dębusiem Olbrzymkiem", na ulicy Łąkowej w 
Chodzieży. Dzieci z "Grupy skrzatów" dekorowały 
serduszka dla mam. Było fajnie i przyjemnie. 
Otrzymaliśmy prezenty - niespodzianki. Spotkanie 
bardzo nam się podobało, dziękujemy bardzo.
                                                     Jolanta Kowal
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        5 czerwca 2018 roku, kolejny już raz w ramach 
zajęć zawodoznawczych, z grupą przyjaciół oraz z 
instruktorem Agnieszką Gałycz - Wożniak, 
wybrałam się do Niepublicznego Przedszkola nr 2 
w Chodzieży. Byliśmy w grupie "Krasnoludki". 
Czytałam bajkę pt.: "Królewna Śnieżka". Po 
zakończeniu czytania zadawałam dzieciom pytania 
o czym była bajka, a dzieci starały się odpowiadać. 
Później pomagaliśmy dzieciom wyklejać kwiatki. 
Wizyta w przedszkolu bardzo mi się podobała.
                      Joanna Kienic            

    5 czerwca poszliśmy do Niepublicznego 
Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w 
Chodzieży. Czytaliśmy dzieciom różne książki, np.: 
"Królewna Śnieżka", "Śpiąca Królewna". Fajnie, że 
mogliśmy poczytać te książki dzieciom.       
                                                      Paulina Opara

         W przedszkolu czytaliśmy książki z bajkami. 
Było fajnie i przyjemnie, bardzo mi się podobało. 
Na zakończenie spotkania dostaliśmy kartkę 
zrobioną przez dzieci.
                                                     Jolanta Kowal

       Bardzo fajnie, że mogliśmy dzieciom 
poczytać bajki. Było bardzo fajnie, dzieci były 
grzeczne i bardzo miłe.
                                        Hubert Księżniakiewicz

Kąciki	zainteresowań Witamy!
Literatura

W. Gajewski'' Genentyka'’

      Przeczytałam niedawno książkę pt.: „Genetyka”. 
Jest to podręcznik do technikum ogrodnictwa i 
nasiennictwa. Jest to książka, która opisuje całą 
historię genetyki z XIX i XX wieku. Jest to fajna 
dziedzina nauki. Dzięki książce dowiedziałam się jak 
się szczepi drzewa owocowe i inne rośliny. Były tam 
też opisy badań na zwierzętach oraz ludziach. 
                                                             Jola Kowal

Zdrowie i uroda 

    Preparat do uszu niedawno pojawił się w aptece 
preparat do czyszczenia i usuwania woskowiny z 
ucha „Akustone”. Jest to super preparat, dzięki niemu 
nie trzeba używać plastikowych patyczków do uszu, 
które podrażniają wnętrze ucha i wpychają 
woskowinę do ucha środkowego. Preparat jest w 
postaci specjalnych olejków w aerozolu, dzięki którym 
ucho czyści się samo. 
                                                         Jola Kowal

    Od  miesiąca kwietnia 2018r. w naszym 
warsztacie pracuje nowa pielęgniarka pani 
Dorota Ryszewska -  Łabędzka. Jest to miła i 
sympatyczna osoba. Życzymy Jej powodzenia w 
nowej pracy.
                                                          Asia Kienic
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S�niadanie	Wielkanocne
21 marca 2018 roku zasiedliśmy do wielkanocnego stołu.

    Samorząd WTZ przywitał zaproszonych gości życząc wszystkim, 
by Święta Wielkanocne były przepełnione miłością, pokojem i 

radością oraz spędzone w gronie najbliższych, rodziny i przyjaciół.

25	-	lecie	Koła	w	Budzyniu
W piątek, 25 maja, uczestniczyliśmy w Jubileuszu 

25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych w Budzyniu.

     Bardzo podobała mi się ta impreza. Były 
podziękowania i gratulacje dla wszystkich, którzy aktywnie 
działają w Towarzystwie. Były łzy wzruszenia. Odbyły się 
także występy dzieci i młodzieży, po których dziewczynka 
zagrała "Sto lat" na saksofonie. Nie mogło zabraknąć 
pysznego  to r tu  o raz  poczęs tunku  -  zakąsek 
garmażeryjnych. Były też napoje ciepłe i zimne, było 
naprawdę super. 
                                                              Jolanta Kowal
                                                                                                                                 

      W piątek 25 maja o godzinie 11:00, na zaproszenie 
„Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w 
Budzyniu", wzięliśmy udział w Jubileuszu 25- lecia 
działalności. Na początku imprezy były składane 
gratulacje, podziękowania oraz życzenia. Na uroczystość 
przybyło dużo zaproszonych gości. Był też czas na część 
artystyczną, wtedy dzieci prezentowały swoje wiersze i 
piosenki. Był też pokazany układ taneczny. W ten sposób 
można było zobaczyć efekty rehabilitacji. Mogliśmy też 
skosztować pysznego poczęstunku. Impreza bardzo mi 
się podobała.
                                                             Joanna Kienic                                                             

   W dniu 21 marca, w pierwszym 
dniu wiosny, o godzinie 10:30, 
odbyło się w naszym Warsztacie 
t r a d y c y j n i e  Ś n i a d a n i e 
Wielkanocne. Przybyli zaproszeni 
goście: pan prezes Fundacji 
Tomasz Bartkowiak, panowie 
starostowie Julian Hermaszczuk i 
Mirosław Juraszek. Byli także 
państwo Elżbieta i Bodo Kusche, 
Arek Zimny  i członkowie naszej 
Fundacji. Uroczystość rozpoczął 
nasz Samorząd.
  Dziękujemy pani Eleonorze Goral 
za przygotowanie nam   Śniadania 
Wie lkanocnego.  Dosta l iśmy 
słodkie upominki, za które bardzo 
dziękujemy.

   Joanna Kienic
        Przemysław Kaniewski



Trening	umiejętności	
zawodowych	w	�irmie	Cerplast
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     11 kwietnia uczestnicy z pracowni gospodarczo - 
uzawadniającej rozpoczęli  praktyki w firmie Cerplast 
w Oleśnicy.
Po szkoleniu BHP spróbowali swoich sił w pracy.
Miła atmosfera i przyjemne zajęcie sprawiły, że cała 
ekipa czeka na poniedziałek i kolejny wyjazd na 
praktyki.

     Najbardziej podobała mi się segregacja 
plastikowych części. Było super.
                            Krzysztof Tews

23 marca 2018 roku duża grupa uczestników 
naszego Warsztatu pojechała autobusem MZK 
do Zakładu Piekarniczego "Sezam" Sp. z o.o. w 

Chodzieży, na ulicę Mostową 2.

      Po raz pierwszy widziałyśmy jak się piecze 
chleb i bułki. Był tam duży piec, pan wyrabiał 
ciasto. Mogliśmy zwiedzić całą piekarnię, która 
znajdowała się na dużej hali. Mogliśmy 
skosztować bułki. Pan pokazał nam także jakie 
pieką tam chleby, np.: żytni, razowy czy 
cebulowy. Bardzo nam się podobało i serdecznie 
dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj zobaczyć jak 
wygląda praca w zawodzie piekarza.
                                Agnieszka Troszczyńska 
                                   Katarzyna Skrzypczak

Wizyta	w	piekarniAktywizacja		zawodowa

     10 maja wybraliśmy się do Biblioteki 
Pedagogicznej w Chodzieży, w której można 
wypożyczać książki o różnej tematyce. Znajdują 
się tam także książki z lat pięćdziesiątych. Panie z 
biblioteki opowiadały nam w jaki sposób można 
książki wypożyczać. W bibliotece znajduje się 
także czytelnia, z której można korzystać. 
Najbardziej podobało się nam w magazynie 
książek. Każdy chętny mógł się zapisać i 
wypożyczyć książkę, jednak trzeba było mieć przy 
sobie dowód osobisty. Bardzo dziękujemy za tak 
interesujące spotkanie .
                                        Przemysław Kaniewski

Spotkanie	w	Bibliotece
Pedagogicznej

29 maja 2018r. ostatni dzień treningu 
umiejętności zawodowych w firmie "Cerplast" 
odbyli nasi uczestnicy: Paulina Opara, Jolanta 
Kowal, Wojciech Połczyński, Krzysztof Tews i 
Hubert Księżniakiewicz. 28 maja wszyscy zdali 

egzamin i pozytywnie zakończyli praktyki. 
Kochani, serdecznie Wam gratulujemy!

     Praktyki w firmie "Cerplast" w Oleśnicy zaczęły się 
10 kwietnia 2018r. Opiekunem praktyk była Agnieszka 
Gałycz - Woźniak a z firmy "Cerplast" mój tata, Piotr 
Opara. Wykonywaliśmy tam plastikowe zaślepki do 
lodówek, plastikowe zabezpieczenia do węża w pralce 
i zaślepki do bębna. Na egzaminie odpowiadaliśmy na 
pytania. Bardzo mi się podobało na praktykach.

                                                            Paulina Opara
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    18 czerwca w ramach zajęć zawodoznawczych 
pojechaliśmy do Budzynia do Firmy "Kabat". Każdy 
pracownik zaczynając tu pracę musi zameldować się u 
ochroniarza i odebrać identyfikator. W sali konferencyjnej 
dowiedzieliśmy się od kierownika działu na czym polega 
produkcja dętek i opon, obejrzeliśmy zdjęcia i filmy. Następnie 
musieliśmy założyć kamizelki odblaskowe i udaliśmy się na 
halę produkcyjną. Wizyta w firmie bardzo mi się podobała.
                                                                      Paulina Opara

       Oglądaliśmy halę, w której produkuje się dętki i opony do 
maszyn rolniczych. Bardzo mi się podobało.
                                                           Przemek Małachowski

       Najpierw weszliśmy do portierni i dostaliśmy 
identyfikatory. Następnie weszliśmy do sali konferencyjnej, w 
której brygadzista opowiedział nam krótką historię firmy oraz 
opowiedział jak wygląda produkcja dętek i opon. Po założeniu 
kamizelek z napisem: "Gość" udaliśmy się na halę 
produkcyjną. Tam mogliśmy zobaczyć jak ze specjalnej 
sadzy, gazu i kauczuku powstają dętki i opony. Spotkaliśmy 
się także z panem prezesem firmy, któremu opowiedzieliśmy 
o naszym Warsztacie. Wizyta była naprawdę ciekawa i 
bardzo mi się podobała. Otrzymaliśmy także upominki.   
          Jolanta Kowal

Wizyta	w	�irmie	„Kabat”

     Dnia 13 czerwca byłam na widowisku pt.: "Oczami Petera 
Bruegla". Peter Bruegel był malarzem malującym głównie pejzaże. 
Widowisko było o niewidomych wędrowcach. Na scenie pokazano 
elementy baletu, tańca nowoczesnego, tańca ludowego zespołu 
"Kostrzewianki" oraz inne występy. Bardzo mi się podobało całe 
przedstawienie, szczególnie układ choreograficzny tancerza 
baletowego. Organizatorem spotkania byli studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz uczniowie Liceum im. Św. Barbary.
                                                                        Paulina Kowalska
                                                                                                       
       Jestem pod wielkim wrażeniem, że mogłem zobaczyć na żywo 

tak wspaniały spektakl w wykonaniu znakomitych artystów. Takie widowisko miałem okazję zobaczyć 
pierwszy raz. Na długo zapamiętam ten piękny spektakl i znakomitych aktorów. Uważam, że przestawienie 
„Okiem Petera Bruegla” było bardzo udane.
                                                                                                                             Przemysław Kaniewski

       Bardzo mi się podobało przedstawienie w Chodzieskim Domu Kultury. Ślepcy chodzili przez las, a 
potem siedzieli przy sianie i byli głodni. Pięknie zatańczył chłopak i dziewczyna z Liceum. Bardzo ładnie też 
dziewczyna zaśpiewała piosenkę.
                                                                                                                                           Ewa Kanty

      13 czerwca poszliśmy do Chodzieskiego Domu Kultury na sztukę o ślepych wędrowcach. Scena była 
udekorowana kankami na mleko, chlebem, kwiatkami. Była też muzyka i film a na końcu oglądaliśmy 
obrazy o tych ślepych wędrowcach.Wędrowcy rozmawiali o tym, że ich ślepota nie jest taka zła. Gorzej 
mają ci, którzy widzą, ale nie dostrzegają tego co jest złe.
                                                                                                                                   Adrian Szajowski

Aktywizacja		społeczna

"Oczami	Petera	Bruegla”



      W piątek 13 kwietnia poszliśmy do MBP w 
Chodzieży , gdzie odbyła się wystawa obrazów pana 
Mac ie ja  Ma łeck iego .  By ł y  one  dok ładn ie 
dopracowane. Oglądaliśmy obrazy jeden po drugim. 
Twórca prac opowiedział nam o tym, jak one zostały 
stworzone. Na spotkaniu był też burmistrz. Zostaliśmy 
poczęstowani ciastkami. Było nieźle.
                                                       Adrian Szajowski
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       13 kwietnia byliśmy z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej i instruktorem panią Małgorzatą w 
CHDK-u na koncercie charytatywnym dla chorej 
Paulinki. Występowała młodzież z Liceum. Na 
scenie grana była muzyka z filmów: "Ojciec 
chrzestny", "James Bond", "Flinstonowie" oraz 
"Charlie Chaplin". Występowały również dzieci z 
przedszkola. Bardzo mi się podobało. 
                                   Agnieszka Troszczyńska

       W sobotę, 19 maja 2018 roku, 
uczestniczyłam w wydarzeniu „Noc Muzeów” w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oglądałam 
figurk i  z  wykopal isk  oraz zwiedza łam 
Chodzieskie Muzeum Porcelany. Na spotkanie 
przyszedł pan Burmistrz Jacek Gursz. Z 
naszego Warsztatu byli: Marcin Miklejewski, 
Łukasz Jancon, Ewa Kanty, Piotr Sobkowski i 
Przemysław Kaniewski. Na dziedzińcu przed 
biblioteką można było obejrzeć noże oraz był 
pan przebrany w zbroję. Wydarzenie bardzo mi 
się podobało. Dowiedziałam się ciekawych 
rzeczy z historii miasta Chodzieży.
                                             Kasia Skrzypczak          

       Na spotkaniu opowiadano o różnych 
wykopaliskach i wyrobiskach archeologicznych 
na terenach miasta Chodzieży. Można było 
zobaczyć różne ciekawe rzeczy np: z epoki 
polodowcowej. Moje wrażenia są bardzo dobre. 
Dobrze się złożyło, że mogłem uczestniczyć w 
tym niecodziennym wydarzeniu.
                                     Przemysław Kaniewski

      Dnia 22 
maja 2018 
roku byłam 
na 
multimedialn
ej prelekcji w 
Chodzieskim 
Domu 
Kultury. Była 
to 
prezentacja 
życiorysu 

wspinacza, alpinisty, himalaisty Adama Bieleckiego. 
Opowiadał również jak wraz z kolegą ratował 
wspinaczkę z Francji Elizabeth. Akcja ratunkowa 
odbywała się na Nanga Parbat. Adam wspinał się 
na różne góry, między innymi na K2, Gaszerbrum, 
Makalu Chan Tengri. Historia bardzo mi się 
podobała. Uważam, że jest to bardzo 
niebezpieczna pasja i trzeba mieć bardzo dobry 
stan zdrowia, dużo samozaparcia, odwagi i 
optymizmu. Ten typ wyprawy niesie ze sobą ryzyko 
śmierci oraz brak możliwości powrotu do domu.   
                                                   Paulina Kowalska

       Na spotkaniu można było obejrzeć zdjęcia oraz 
filmy z przebiegu wyprawy na K2. Było to 
niesamowite przeżycie. Spotkanie było bardzo 
ciekawe.
                                        Agnieszka Troszczyńska

Wystawa	prac	 Noc	Muzeów

Koncert	charytatywnySpotkanie	z	Adamem	Bieleckim

Film	w	kinie	„Noteć”
         5 czerwca 2018r. nasz warsztatowy 
Samorząd zorganizował wyjście do kina. 
Oglądaliśmy bajkę pt.: „Odlotowy nielot”. 
Ogólnie to z wyjścia jestem zadowolona, bajka 
też była całkiem fajna i początek weekendu 
minął sympatycznie. Fajnie, że w naszym 
Warsztacie działa Samorząd, przynajmniej 
dzieją się różne ciekawe rzeczy.
                                                  Asia Kienic

    Oglądaliśmy film pt.: "Odlotowy nielot". Film 
był średni, opowiadał historię ptaka Franka, 
który jako jedyny został w domu na zimę, 
ponieważ wszyscy myśleli, że nie żyje. Było 
ciężko ale dał radę i pokonał sokoła dzięki 
pomocy przyjaciół. Potem jedliśmy pizze i 
wróciliśmy do domu.
                                           Adrian Szajowski
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Piknik	w	Zbyszewicach
      W niedzielę 10 czerwca 2018 roku, w piękny upalny 
dzień, w godzinach od 12:00 do 17:00 odbył się kolejny raz 
Piknik Integracyjny w Zbyszewicach. Nasz Warsztat też 
brał w tej imprezie udział. Oczywiście mogliśmy spróbować 
swoich sił w tańcach, spotkanie umilał nam muzyką pan 
Marek Górzyński, który nawet zachęcał mnie do śpiewania. 
Były też atrakcje takie jak: przejażdżka wozem strażackim i 
policyjnym, koło fortuny - w tej konkurencji wzięłam udział i 
wygrałam świecznik. Uczestniczyłam też w ćwiczeniach 
ruchowych z chustą, było również malowanie na płótnie 
oraz łódki. Mogliśmy też skosztować pysznego jedzonka. 
Impreza mimo upału bardzo mi się podobała i miło 
spędziłam tą niedzielę.
                                                                 Asia Kienic

      Na pikniku w Zbyszewicach było wiele atrakcji, np.: 
pływałem sobie łódką z Jackiem po jeziorze. Było bardzo 
miło i przyjemnie. Następnie poszliśmy się przejechać 
radiowozem policyjnym. Ja siedziałem z przodu koło pani 
policjantki. Miałem okazję przejechać się pierwszy raz. 
Pani policjantka pokazała mi jak się przełącza sygnały, było 
super. Kolejny już miałem okazję przejechać się wozem 
strażackim. Zaliczam ten pobyt do bardzo udanego. 
Zostanie mi wiele wspomnień.
                                                  Przemysław Kaniewski

       Bardzo mi się podobało w Zbyszewicach. Najbardziej 
przejazd motorówką i wozami: strażackim i policyjnym. 
Były też inne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Można było 
zjeść pyszne ciasta i wypić kawę i herbatę.
                                                                Jolanta Kowal

        Było bardzo fajnie i miło, było dużo 
ludzi. Pogoda dopisała, świeciło słonce. 
Były  bardzo dobre zupy: grochówka i 
pomidorówka oraz kiełbasa i lody. Pan  
Marek grał ładne piosenki i fajnie 
pływało się motorówką. Bardzo mi się 
podobało. 
                        Hubert  Kiężniakiewicz

    Na pikniku była też młodzież  
niepełnosprawna z Rzadkowa i Ujścia. 
Były przejażdżki motorówką i wozem 
strażackim. Występowała też Alicja, 
która ładnie śpiewała piosenki.
                                    Krzysztof Tews

    Płynęłam 2 razy motorówką po 
jeziorze. Potem  przejechałam się 
wozem policyjnym i strażackim. Bardzo 
mi się podobało i moim rodzicom. Był to 
udany dzień. 
                                     Paulina Opara 
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