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Do zobaczenia Pani Lu!

Bezpiecznie 

w drogę

 
 We wtorek, 29 kwietnia, o godzinie 11:00 w 
naszym Warsztacie  odbyło  się oficjalne 
pożegnanie  naszej  wieloletniej psycholog i 
kierownik pani Lucyny Brzeźniak, która zakończyła 
swoją pracę. Z tej okazji Samorząd zakupił w 
ramach prezentu  tort oraz mały upominek, a była 
to ozdobna broszka. Było przekazanych dla Pani 
Lucyny dużo ciepłych słów oraz życzeń, a także na 
Jej ręce zostały wręczone piękne kwiaty. Bardzo 
będzie nam Jej brakowało.
                                                       Joanna Kienic

 
 29 kwietnia 2014 roku pożegnaliśmy panią 
Lucynę  Brzeźniak. Samorząd  zakupił prezent, zrobił 
kartkę i zamówił  tort. Pani Lucyna przyniosła sernik i 
jabłecznik,  który był  bardzo pyszny. Pani Lucyna 
była zadowolona z  prezentów   i tortu. Bardzo  się 
cieszę, że się wszystko udało. Kadra też wręczyła 
prezenty. Wszystko się udało i było fajnie.                         
                                                        Paulina Opara

Serdecznie dziękujemy Panu 
Arkadiuszowi Zimnemu za ufundowanie 

kasków rowerowych i kamizelek 
odblaskowych. Cieszymy się, że mamy 

takiego Przyjaciela. 
Teraz już z wielką radością, ale i 

bezpiecznie, możemy ruszać w trasę.

 Odbyło się pożegnanie pani Lucyny Brzeźniak, 
psycholog i byłej kierownik i jest mi smutno, że 
odeszła z WTZ. Dziękujemy, że Pani Lucyna była z 
nami przez te wszystkie lata. 
                                            Agnieszka Troszczyńska
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Dzień Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 

 7 maja 2014 roku wzięliśmy  udział  w  obchodach Dnia 

Godności  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który 

zorganizował  Ośrodek Dziennej  Aktywności  dla Dzieci  

Niepełnosprawnych  w Chodzieży. O  godzinie 12: 00 odbyła się 

msza święta. Po mszy  zostaliśmy  zaproszeni na poczęstunek: 

kiełbasę z grilla, lody, kawę i placek.  Było fajnie i pogoda też 

dopisała, było ciepło, tylko  podczas mszy świętej zaczęło 

padać. Bardzo mi się podobało i było fajnie, że mogliśmy tam 

pójść. Wszyscy byli zadowoleni z  imprezy.  
                                                                           Paulina Opara              

 Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który w Polsce ustanowiono 
jednocześnie Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, jest obchodzony w całej Europie 5 
maja.Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w 
życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Warto zauważyć, że procent 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie jest bardzo niski - na 150 tysięcy pracuje około 20 procent.

Kącik zainteresowań
Literatura

 Bardzo  podobają mi  się książki o 
legendach miast Wielkopolski. Jest w nich dużo 
dat i informacji jak miasta otrzymały prawa  
miejskie. Polecam takie książki, są to książki 
historyczne, ciekawe, opisują  jak rozwijały się 
miasta przed i po wojnach.

                                         Jola Kowal



Na dwóch kółkach

 6 czerwca 2014 roku odbył się pierwszy, warsztatowy  rajd rowerowy, w którym wzięli 
udział:Kasia Skrzypczak, Krzysztof Tews,  Ewelina Nowicka,   Weronika  Walczak,   Hubert  
Księżniakiewicz, Paulina Opara i opiekunki Ela Smocikowska i Danka Drzewiecka – Piechowiak. Bardzo 
mi się podobało, na rajdzie rowerowym byłam pierwszy raz. Było fajnie, pogoda też  była ładna chociaż 
trochę padało. Ale było super. Fajnie, że był taki wypad, bardzo mi się podobało na rowerze. 
                                                                                                    Paulina Opara

17 km zrobione :-)

Integracja w Zbyszewicach
 Bardzo mi się podobało i było fajnie. 
Płynęłam motorówką a później pojechałam 
bryczką  z moją  mamą,  Hubertem 
Księżniakiewiczem i jego mamą. Bardzo 
się cieszę, że mogłam pojechać na piknik 
do Zbyszewic. Pogoda też dopisała.  

 Piknik w Zbyszewicach odbył się 
1 czerwca 2014 roku w godzinach od 
12:00 do 18:00. 
 Na pikniku było dużo ludzi. Była 
policja,  straż  pożarna,  bryczki i 
motorówki.  Też     były  różne 
konkurencję: rzucanie woreczkami do 
celu, przeciąganie liny, przybijanie 
balonów i odpowiadanie na zagadki. 
Oczywiście były też nagrody. Potem 
śpiewał Antoś Szprycha i Justyna. Były 
też bony  na  kiełbasę i lody, zupy 
pomidorowa i grochówka oraz bigos. 
Mojej mamie się bardzo podobało i było 
super.
                                     Paulina Opara                                                              
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Sportowa rywalizacja
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 Dnia 13 czerwca, w piątek, od godziny 10:00 do 14:00 
odbyła się w Chodzieży IV Powiatowa Paraspartakiada Osób  
Niepełnosprawnych,  której organizatorem było Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży. Na początku imprezy 
została wprowadzona flaga państwowa przez uczniów Szkoły 
Specjalnej w Chodzieży. Też był odśpiewany Hymn Państwowy, 
a także zapalony znicz olimpijski. Paraspartakiadę  otworzył 
Starosta  Chodzieski Pan Julian Hermaszczuk. Do rywalizacji 
stanęło 250 zawodników. Ja również brałam udział w 
konkurencjach, a były to: rzut lotkami do tarczy  i rzut 
woreczkiem do celu. Chociaż  w tym roku żadnego medalu nie 
udało mi się zdobyć, to i tak mam powody do radości, ponieważ 
grupowo jako Warsztat udało nam się zająćII miejsce. A medale 
zdobyli: Przemek Kaniewski, Weronika Walczak, Jacek 
Furlatowski, Ola Grośty, Piotr Maćkowiak , Krzysztof Tews, Jola 
Kowal, Małgorzata Wendland, Wojtek Połczyński, Kamelia 
Kramkowska i Marcin Miklejewski. Gratulujemy!

                                                                  Joanna Kienic

 Byliśmy na zawodach. Braliśmy udział w 
zawodach. Parę osób wygrało medale. Na 
końcu śpiewała pani. Były biegi, skok w dal, 
rzucanie lotką,  woreczkami, piłki do kosza i 
lekarską. Miałam drugie miejsce i niebieską 
torbę. Starosta otwierał olimpiadę. 
                                                       Jagódka

 Wygrałam trzecie miejsce. Dostałam 
niebieski koc. Podobało mi się jak tańczyliśmy 
piosenkę o zabawie. Jeszcze był klaun, miał 
włosy jasne. Piosenka „Będzie impreza” była. 
Dzieci z przedszkola i ludzie byli i pani Kasia i 
pani Ela i jeszcze ksiądz  był. Podobało się nam. 
                                                         Kamelia

 Było fajnie na zawodach. Dużo tam się 
działo. Były puchary starosty. Zajęliśmy drugie 
miejsce. Dużo tam było jedzenia i picia. Miałam 
piłkę lekarską, zajęłam pierwsze miejsce. W 
koszykówce mi się nie udało. A jeszcze był klaun. 
Pod koniec imprezy tańczyliśmy.   
                                                    Weronika 

 Na zawodach grać w piłkę,  rzucać worek. 
Wygrałem   medal   czerwony  i koc  
pomarańczowy. Placek jadłem i zupę z ryżem. 
Nic nie piłem. Wszystko było fajne. Mały niósł 
flagę i świeczkę. 

 Bardzo   podoba   mi  się sport dla osób 
niepełnosprawnych. Jest fajnie, bo można wtedy zdobyć 
jakiś medal lub miejsce. Cieszę się bardzo bo znowu 
zajęłam drugie miejsce w biegach na 50 metrów. Podoba  
mi się sport  i lubię też  oglądać  w telewizji różne 
dyscypliny sportowe. 
                                                       Jola Kowal
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Piknik w Margoninie

Zakończenie praktyk

 Jestem naprawdę szczęśliwa, że właśnie w 
moim mieście miałam okazję brać udział, we wtorek 
17 czerwca, w pikniku, u zaprzyjaźnionych naszych 
przyjaciół  Elżbiety i  Bodo Kusche  z całym 
warsztatowym towarzystwem. Mówię tak dlatego, że 
na imprezie panowała domowa atmosfera, było 
pyszne jedzonko. Można było też się odprężyć 
ponieważ pogoda nam dopisała.Taki pomysł to super 
sprawa!
                                                  Joanna Kienic

17 czerwca 2014 roku pojechaliśmy na piknik do Państwa Eli i Bodo  Kusche  z Margonina. Mieliśmy 
przygotowany wspaniały posiłek: kiełbasę z grilla, pizzę, sałatkę, chleb ze smalcem i ogórkiem i 

napoje. Potem poszliśmy oglądać ogród, który był bardzo ładny. Korzystając z ładnej pogody 
poszliśmy się przejść nad jezioro  Margonińskie. Jola Kowal, Marcin Miklejewski i Krzysztof Tews 

podziękowali Państwu Eli i Bodo za zaproszenie i gościnę i wręczyli  prezenty. Piknik bardzo mi się 
podobał, pogoda dopisała, było super. Uważam, że fajnie jest tak spędzać czas.

Kochani Państwo Elżbieto i Bodo!
Bardzo serdecznie dziękujemy  za miłą gościnę, bardzo nam się podobało i było fajnie. 

Czuliśmy się u Was jak w domu. Sałatka, pizza i kiełbasa były bardzo pyszne i była 

wspaniała atmosfera.                   
                                                                                                 Paulina Opara

 24 czerwca 2014 roku nasi praktykanci: 
Michalina Wachowska, Szymon Płonka i Wojciech 
Połczyński,  zakończyli   trening umiejętności 
zawodowych w Restauracji-Hotelu  "Gościna" w 
Podaninie.
 Za zaliczenie egzaminu otrzymali zaświadczenia 
oraz pyszny poczęstunek. Praktykantom serdecznie 
gratulujemy!
 Serdecznie dziękujemy Pani Bogusi i Panu 
Tadeuszowi za  możliwość  odbywania treningu 
umiejętności zawodowych  w Hotelu - Restauracji 
"Gościna" oraz Pani Dance za miłą współpracę.
 Podziękowania należą się także opiekunce 
praktyk, naszej instruktorce Danucie Drzewieckiej - 
Piechowiak.
                                                                J.Kienic
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