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W dniach 29-30 czerwca 2017r., wraz z uczestnikami WTZ, byłam na wycieczce we Wrocławiu. 
Zajechaliśmy na miejsce koło 12:30, zakwaterowaliśmy się w Kamienicy pod Aniołami, przy 

ulicy Kazimierza Wielkiego. Pierwszą atrakcją był przejazd tramwajem turystycznym o nazwie: 
"Jaś i Małgosia" po ulicach Wrocławia. W dwugodzinnej podróży  dowiedzieliśmy się wiele 

ciekawych wiadomości od pana przewodnika. Poznaliśmy Wrocław w "pigułce", podziwialiśmy 
piękne miejsca i budynki: dworzec kolejowy, Halę Stulecia, Politechnikę, mosty, pomniki. W 

godzinach wieczornych pojechaliśmy na Wrocławską Pergolę, gdzie znajdują się fontanny i o 
godzinie 21:00 rozpoczął się pokaz z muzyką. Pokaz zrobił na mnie duże wrażenie i bardzo mi 

się podobał. Wrocław to także miasto słynne z rozproszonych w rożnych miejscach figurek 
krasnoludków. Udało mi się znaleźć trzy. Wycieczka była super!

                                                                                                                            Katarzyna Skrzypczak
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      Bardzo podobał mi się Ogród Zoologiczny i 
Afrykarium. Widziałam dużo zwierząt żyjących w 
wodzie i na lądzie. Fajną atrakcją był rejs statkiem 
"Goplana" po rzece Odrze. Po rejsie poszliśmy 
na most zakochanych, oraz do katedry. 
Następnie zjedliśmy pyszny obiad i poszliśmy do 
autokaru. Jak do niego wsiedliśmy to zaczęło 
padać. Wrocław pożegnał nas deszczem. 
                                                          Jola Kowal

Wycieczka do Wrocławia 

      Na wycieczce miałem okazję przejechać się 
starym, zabytkowym  tramwajem po ulicach 
Wrocławia.  Wiele zwiedziłem, na przykład:  
Afrykarium, które jest pięknie i ZOO, w którym 
widziałem wiele interesujących zwierząt.  
N a j b a r d z i e j   p o d o b a ł  m i  s i ę  p o k a z 
podświetlanych fontann.  Największą  atrakcją 
był rejs  małym stateczkiem po Odrze. Moje 
wspomnienia  z wycieczki są bardzo dobre, była 
bardzo udana i zrobiła na mnie ogromne 
wrażenia. Te niesamowite chwile będę miał 
zawsze  głęboko w pamięci. Mam nadzieję, że 
następna wycieczka będzie równie udana. 

                                      Przemysław Kaniewski

     Powiem szczerze, że zawsze czekam, z 
utęsknieniem na ten wyjazd i tym razem też tak było. 
Wyjechaliśmy z Chodzieży autokarem już o 8:00 
rano.  Podróż trwała krótko, ponieważ o 13:30 
mieliśmy zakwaterowanie we Wrocławiu w 
kamien icy  „Pod  An io łami ” .  Warunk i  by ły 
dostosowane  dla osób niepełnosprawnych, w 
budynku znajdowała się winda. Po zostawieniu 
bagaży w pokojach zwiedzi l iśmy Wrocław   
tramwajem, który nazywał się „Jaś i Małgosia”. 
Następnie   o 21:00  pojechaliśmy na pokaz muzyki, 
światła i dźwięku  na  Pergolę. Podziwiałam również, 
Wrocław nocą nawet w strugach deszczu. Zrobiły na 
m n i e  w r a ż e n i e  p o d ś w i e t l o n e  b u d o w l e  i 
przedstawienie w oknach jednego z budynków. 
Drugiego dnia mieliśmy rejs statkiem po Odrze  
zwiedziliśmy też zoo oraz oceanarium.
                                                                Asia Kienic
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            W okresie wakacyjnym gościliśmy dzieci 
z  chodz iesk i ch  pó łko lon i i .  Za jęc ia  w 
pracowniach: ceramicznej, ogrodniczo-
plastycznej, stolarskiej, rękodzielniczej i 
komputerowej odbyły się w dniach 5 i 14 lipca. 

Zajęcia z doradcą
         13 lipca nasz Warsztat rozpoczął 
współpracę z Młodzieżowym Centrum Kariery w 
Chodzieży. Regularnie będą się odbywać zajęcia 
zawodoznawcze z Teresą Maciołek - doradcą 
zawodowym.

Gontyniec zdobyty!
    Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników  
pieszej, trudnej, ale i pięknej, trasy przez wzgórze 
Gontyniec. 20 lipca pokonaliśmy własne słabości i 
16 kilometrów!

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za przekazanie plonów na 
rzecz naszych podopiecznych wszystkim 

Działkowcom Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Zielony Zakątek”.

Życzymy Państwu zdrowia, pomyślności i 
wytrwałości, oraz by kolejne lata obfitowały 

w coraz to bogatsze plony.

      20 sierpnia w parku im. ks. Ostrowskiego w 
Chodzieży odbyło się korso, czyli wystawa plonów 
chodzieskich działkowców. Była to 42. edycja tego 
święta. 

Zajęcia zawodoznawcze

    „Dzisiaj nasze skromne progi odwiedzili 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Wraz z opiekunem, panią Agnieszką Gałycz – 
Woźniak, w ramach zajęć zawodoznawczych 
odkrywali tajniki rynku pracy. Spędziliśmy 
wspólnie aktywnie kilka godzin, rozmawiając na 
temat talentów, poszukiwania pracy i zawodowych 
upodobań. Efektem spotkanie są również plansze 
do zajęć, które pomogli nam przygotować nasi 
goście.Dziękujemy za mile spędzony czas oraz 
zaangażowanie w przygotowanie materiałów!”.
                     Paulina Jurgowiak - MCK Chodzież

12 października uczestnicy z grupy 
zawodoznawczej wzięli udział w zajęciach w 

Młodzieżowym Centrum Kariery w Chodzieży.

    Projektowaliśmy plakat do projektu na temat: 
„Ja na rynku pracy - moje talenty i kompetencje”. 
Było super na zajęciach z panią Pauliną i Teresą.
                                              Weronika Walczak
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„Wspaniali Poszukiwacze”
        Dnia 7 września 2017r., w czwartek, odbyła 
się wystawa prac warsztatowych w Centrum 
Aktywności Seniora w Chodzieży. Wystawa miała 
tytuł: ” Wspaniali Poszukiwacze”. Głównym celem 
wystawy było przedstawienie prac ceramicznych 
Piotra Sobkowskiego, oraz rysunków  Marcina  
Miklejewskiego.  Spotkanie miało charakter 
szczególny i doniosły, przebiegło w miłej i 
serdecznej atmosferze. W czasie wystawy można 
było zakupić prace. Na koniec wystawy  można 
było wypić  lampkę  szampana, oraz skosztować 
pysznego placka upieczonego przez panią 
Eleonorę Goral. Pracownia ceramiczna robi 
piękne rzeczy, które mogą się każdemu podobać.

                                              Przemek Kaniewski

Drodzy Przyjaciele! 
Cieszymy się, że byliście z nami na wystawie 
pt. "Wspaniali Poszukiwacze", oraz że prace 
wykonane w naszym Warsztacie cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. 
Szczególne podziękowania kierujemy do pani 

Agnieszki Olszewskiej i pana Piotra Mąki - 
aktorów chodzieskiej grupy teatralnej 

"Próbownia". Jesteście świetni! Centrum 
Aktywności Seniora w Chodzieży okazało się 
doskonałym miejscem na naszą wystawę - 
pani Agnieszko, szefowo, dziękujemy za 

owocną współpracę.

       Tym razem prace ceramiczne zostały 
przedstawione w formie kandydatów do biura 
matrymonialnego, prowadzonego przez panią 
Dziubek i pana Brauna. W klimat spotkania 
wprowadzili zaproszonych gości aktorzy z teatru 
„Próbownia” w Chodzieży: Agnieszka Olszewska i 
Piotr Mąka. W sposób brawurowy odegrali krótką 
scenkę, ilustrującą powstanie biura. Następnie 
odbyło się przedstawienie wszystkich kandydatów,  
z pokazem multimedialnym. Po pokazie każdy 
chętny mógł zakupić wybraną przez siebie pracę, do 
której dołączony był paszport, oraz rysunek 
wykonany przez Marcina Miklejewskiego. Po 
imprezie uczestnicy z pracowni ceramicznej i 
komputerowej udali się świętować do Restauracji 
Kameralna w Chodzieży. (red.)
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Pożegnanie lata w Osieku
Dnia 10 września 2017r. razem z uczestnikami z WTZ w Chodzieży pojechaliśmy do Muzeum Kultury 
Ludowej w Osieku nad Notecią. Odbyła się tam impreza pt.: "Pożegnanie lata". Podzieleni zostaliśmy 

na grupy i pod opieką instruktorów i pani kierownik zwiedzaliśmy zabytkowe chaty i wiatraki. Przy 
każdej chacie odbywały się prezentacje, np. haftu ludowego, wyrobów garncarskich itp. Mogliśmy 
zobaczyć jak powstaje gliniany garnek na kole garncarskim. W niektórych chatkach można było 

skosztować i zakupić regionalne potrawy, np.: babeczki marchewkowe, drożdżowe bułeczki, sery z 
różnymi dodatkami, chleb własnego wypieku. Można też było zjeść pajdę chleba ze smalcem i 

ogórkiem kiszonym, lub z powidłami. Były także ciepłe zupy: grochówka, gulaszowa, a także kiełbasa 
z grilla. Między domami znajdowały się stoiska z wytworami rękodzielniczymi. Kupiliśmy sobie 

pamiątki. Był też pokaz kiszenia kapusty. W jednej chacie pani prząśniczka siedziała przy kołowrotku i 
przędła nici z lnu. Mimo niesprzyjającej pogody, bo spadło sporo deszczu, humory nam dopisywały i 

było fajnie. Spędziliśmy razem miłe, niedzielne popołudnie. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie 
byli w Osieku, do zwiedzenia skansenu.

                                                                                                   Paulina Kowalska i Kasia Skrzypczak

        W Osieku były stare chaty,  w których można 
było zobaczyć np.:  kiszenie kapusty, robienie 
masła, ugniatanie  lnu i wiele innych. Można było 
też zobaczyć chatę kaszubską, gdzie wyplatano 
sieci rybackie. Były stoiska, gdzie można było 
zakupić  pamiątki. Można było kupić sobie smaczne 
zupy:  gulaszową i grochową. Można było  zjeść 
pajdę wiejskiego chleba z ogórkiem. Wyjazd do 
Osieka był udany. 
                                         Przemysław Kaniewski

     W dniu 29 września odbyła się w Warsztacie 
dyskoteka, którą zorganizowały nam dziewczyny z 
okazji Dnia Chłopaka. Na dyskotece były niezłe 
utwory,  dobrze się bawiłem. Była miła i radosna 
atmosfera. W przerwie dostaliśmy fajny prezencik - 
bokserki oraz czekoladę z orzechami. Dziękujemy 
dziewczynom za pamięć.   

                                 Przemysław Kaniewski  

Dzień Chłopaka

Nasi kochani Panowie! Życzymy Wam 
samych radości, spełnienia marzeń, 

realizacji planów, dużo zdrowia i miłości, 
oraz żebyście zawsze byli sobą.
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        17 września 2017r. w Chodzieży, na terenie 
MOSIR, odbył się trzeci Piknik Naukowy. Głównym 
tematem pikniku była wielkopolska flora i fauna. 
Nasz Warsztat po raz pierwszy uczestniczył w tej 
imprezie. Na naszym stoisku można było składać 
budki lęgowe dla ptaków, które wykonała 
pracownia stolarska. Chętnych nie brakowało, a za 
dobrze wykonane zadanie każdy otrzymał 
pieczątkę. 
Podczas pikniku został także rozstrzygnięty 
konkurs fotograficzny Miejskiej Bibl ioteki 
Publicznej w Chodzieży, w którym wzięliśmy 
udział. Bardzo cieszymy się, że nasze zdjęcie 
zostało wyróżnione i otrzymaliśmy nagrodę. (red.)

Zabawa i nauka

Lekcja o niepełnosprawności

       Dnia 14 września 2017 roku odbyła się: Lekcja o 
Niepełnosprawności” w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Nasz  
Warsztat też brał udział w imprezie. Jola, Asia i 
Paulina reprezentowały Warsztat w konkursie.  
Oprócz konkursu  był także pokaz rugby na 
wózkach, występ taneczny Zespołu Ludowego 
Tonlija  z Budzynia i pokaz naszej  twórczości. 
Każdy mógł także przejechać się specjalnym 
trójkołowym rowerem. Była też grochówka, pyszne 
ciasta oraz napoje. W konkursie  zajęliśmy  trzecie 
miejsce, dostaliśmy puchar i nagrody. Było bardzo 
fajnie. Na koniec przejechałam się rowerem 
trójkołowym i było to fajne uczucie.
                                                   Paulina Kowalska

     Tego dnia w godzinach popołudniowych, a 
dokładniej od 15:00 do 18:00,  braliśmy udział 
w niezwykłej „Lekcji o niepełnosprawności”, 
k t ó r a  o d b y ł a  s i ę  w  Z e s p o l e  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Była ona 
przeprowadzona na hali sportowej w formie 
konkursowej. Ja oraz moje koleżanki: Paulina 
Kowalska i Jola Kowal, reprezentowałyśmy 
Warsztat w konkursie, odpowiadając na 
pytania z niepełnosprawności. Impreza była 
przeplatana  też krótką częścią artystyczną. 
Pod koniec imprezy byłam mile zaskoczona, 
gdy się okazało, że  nasz Warsztat w konkursie 
zajął 3 miejsce. My, jako grupa, odebraliśmy 
nagrody, a nasza pani kierownik statuetkę oraz 
dyplom. Impreza była zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Bioderko z Chodzieży.
                                                       Asia Kienic

 Mieliśmy stoisko z budkami lęgowymi dla ptaków. 
Pan Darek opowiadał o ptakach, np. o sikorkach i 
pomagał skręcać budki, które wykonała pracownia 
stolarska. Ela z pracowni komputerowej porobiła 
kilka zdjęć. Ja z kolegami – Adrianem, Piotrem i 
Czarkiem pomagaliśmy rozkręcać budki. Było 
bardzo fajnie. 
                                                 Marcin Miklejewski



W sobotę, 30 września 2017r., na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 w Chodzieży swój 10. Jubileusz obchodziło 
Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek 

"Różowa Wstążeczka". Na imprezie nie mogło 
zabraknąć naszego stoiska, na którym można 
było oglądać i kupować parce wykonane przez 

naszych uczestników. 
Imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji, 

między innymi odbył się "Pierwszy różowy bieg 
charytatywny". (red.)

Jubileusz „Różowej Wstążeczki”
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Kąciki zainteresowań

         W Internecie słuchałam różnych zespołów 
z lat 90. Bardzo mi się one podobają, Lubię  je 
słuchać, jest to muzyka, którą można słuchać i 
do której można tańczyć. Niektóre utwory  fajnie 
mnie relaksują  i poprawiają koncentracje 
uwagi, mogą też poprawiać  pamięć i 
samopoczucie psychiczne. To są przeboje, przy 
których można się fajnie bawić, ale też wyciszyć 
się. Niektóre przeboje muzyczne podnoszą 
chęci do działania, powodują że człowiek 
chciałby się czegoś uczyć. Cieszę się, że 
niektóre przeboje wracają i można  je słuchać w 
radiu.

MUZYKA

PRZYRODA
Zagrożone  gatunki

        Jaguar potrafi żyć w różnych środowiskach, 
od gęstej dżungli i buszu, po sitowia  i nabrzeżne 
lasy. Może również mieszkać na otwartym 
terenie, jeśli tylko ma dość trawy i skał, by ukryć 
się w nich podczas polowań, oraz wystarczającą 
ilość wody. Jaguar  jest jedynym dużym kotem, 
który nie ryczy. Chociaż jaguary dobrze 
wspinają się po drzewach, polują przede 
wszystkim na ziemi. Na  krótkich odcinkach 
jaguar może biegać bardzo szybko, ale prędko 
się męczy, więc aby polowanie zakończyło się 
powodzeniem musi podejść blisko i zaskoczyć 
ofiarę. Jego zdobyczą padają zwierzęta żyjące  
w lesie: atakują wszystko od myszy do jeleni. 
J e s t  r ó w n i e ż    z w i n n y m  p ł y w a k i e m  
chwytającym  żaby, ryby,  żółwie i   małe 
aligatory.  Również poluje na bydło  hodowlane, 
szczególnie na obszarach, na których wyrąbano 
las z przeznaczeniem na pola uprawne.

                                           Marcin Miklejewski                                                                                                  

Nasze urlopy
      12 lipca pojechałem do Krakowa z moją 
rodziną na 4 dni. Byliśmy w Wieliczce, żeby 
zobaczyć kopalnię soli. Była wielka, miała też 
kościół. Wróciliśmy do Krakowa, a następnego 
dnia pojechaliśmy do Zakopanego autobusem  w 
góry na cały dzień. Wjechaliśmy kolejką, a 
wyjechaliśmy pociągiem. W kolejnym dniu 
byliśmy  w zamku królewskim, zwiedziliśmy go po 
Wieliczce. Przeszliśmy się wzdłuż rzeki Wisły. W 
końcu w niedzielę, 16 lipca, wróciliśmy pociągiem 
do Poznania, gdzie Marcin przyjechał i przywiózł 
nas do Chodzieży.
                                                 Adrian Szajowski

   26 czerwca pojechałem  na letnią akcję 
„Pustynia Miast”. Tym razem odbyła się ona w 
Jarocinie,  Wrześni,  Środzie Wlkp. i  Śremie.  
Tam spędziłem moje rekolekcje wędrowne. Na 
miejscu mieliśmy zawiązanie wspólnoty, potem 
poszliśmy do kościoła na eucharystię i poszliśmy 
na miasto na radosną ewangelizację. „Pustynia 
Miast” jest to ruch młodzieży katolickiej, która  
idzie ze swoją posługą do ludzi, by głosić im 
Jezusa Chrystusa, by dzielić się swoją wiarą. Od 
kilku już lat w czasie wakacyjnym  wędrujemy po 
różnych  miastach Polski głosząc chwałę bożą na 
rynkach, osiedlach, w szpitalach itp. 
      30 lipca wybrałem się kolejny już raz na pieszą 
Salezjańską Pielgrzymkę Ewangelizacyjną na 
Jasną Górę, do Częstochowy- „Rekolekcje w 
drodze”. Przebiegała ona  w miłej i radosnej 
atmosferze. Pielgrzymka miała włącznie 
charakter religijny. Uważam, że to jest dobra 
forma spędzenia wakacji razem z Bogiem. Na 
pielgrzymce można doświadczyć  niesamowitych 
przeżyć na pielgrzymkowym szlaku, w drodze  do 
Matki Bożej. Uważam, że można spędzić mile i 
radośnie  czas.
                                            Przemek Kaniewski
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Targi Pracy i Kariery w Pile

W piątek, 20 października 2017r.,  
uczestniczyliśmy w VIII PILSKICH 

SUBREGIONALNYCH TARGACH PRACY I 
KARIERY, na których zaprezentowana została 
oferta dla osób zainteresowanych podjęciem 
pracy, rozwojem swojej kariery zawodowej, 

a także dla absolwentów, którzy dopiero 
wstępują na rynek pracy.

      Na targach pracy były różne stoiska 
pracodawców. Można było także zapoznać się z 
ofertą edukacyjną (np. Szkoła Policyjna w Pile). 
Chętni mogli się uczesać lub zrobić sobie makijaż. 
Byliśmy też na ciekawym pokazie chemicznym. Na 
targach bardzo mi się podobało.
                                                  Paulina Opara

      W dniu 20 października pojechaliśmy z WTZ 
do Piły na „VIII Pilskie Subregionalne Targi 
Pracy i Kariery”, razem z Pauliną Oparą, 
Hubertem  Księżakiewiczem,  Marcinem 
Miklejewskim, Jolantą Kowal i instruktorami: 
Agnieszka Mazur i Agnieszką Gałycz-Woźniak. 
Były tam strefy związane z pracą w zawodach:
Fryzjer- wykonuje zabiegi fryzjerskie, wykonuje 
zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyże włosy, 
formuje włosy  i onduluje, zmienia kolor włosów.
Kosmetyczka- zajmuje się pielęgnacją i 
ozdabianiem ludzkiego ciała, a w szczególności 
twarzy.
Policjant –pilnuje porządku publicznego.
Żołnierz- osoba pełniąca służbie w siłach 
zbrojnych danego państwa i zobowiązany do 
obrony jego granic. 
Pani fryzjerka uczesała Paulinę i Jolantę, a 
kosmetyczka wykonała mi makijaż. Było super, 
poznałam nowych ludzi. 
                                            Weronika Walczak   

     W dniu 20 października 2017  pojechaliśmy 
do Piły na ul. Dąbrowskiego 8. na VIII Pilskie  
Subregionalne Targi Pracy i Kariery. 
Gość specjalny - „Chemia z efektem łał” – był to 
pokaz chemiczny demaskujący filmowe efekty 
specjalnie (kulisy efektów pirotechnicznych, 
dźwiękowych, świetlnych). Było stoisko 
Młodzieżowego Centrum Kariery z Chodzieży, 
oraz stoiska o zawodach: żołnierz, ratownik 
medyczny, policjant, fryzjer, budowlaniec, 
nauczyciel. Na targach mi się podobało i było 
fajnie, najbardziej to pokaz chemiczny.

                                           Marcin Miklejewski

      Bardzo mi się podobało jak fryzjerka 
układała włosy Paulinie i Joli, oraz jak 
kosmetyczka robiła makijaż Weronice. Fajny był 
tez pokaz w sali konferencyjnej „Chemia z 
efektem łał". 

                                            Hubert Skrzypczak


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

