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Odwiedziliśmy 
         ZAZ

 5 maja   2015  roku 
pojechaliśmy do Piły do Zakładu 
Aktywności    Zawodowej, w  
którym   pracują  osoby 
niepełnosprawne.   W tym 
zakładzie są różne działy. Dział 
krawiecki, w którym wykonują   
torby  z  banerami  haftem  
m a s z y n o w y m .     D z i a ł 
porządkowy głównie zajmuje 
s ię  p ie lęgnac ją  z ie len i  i 
usługami leśnymi. W dziale 
opakowań i montażu głównie 
wykonuje się elektromontaż,  
oklejanie  książek. W ZAZ-ie 
m a j ą   t a k ż e  s t u d i o 
kosmetyczne, rehabilitację i 
s to łówkę .  Ba rdzo  m i  s ię 
podobało i fajnie było zobaczyć   
jak osoby niepełnosprawne 
pracują . 

 Dnia 22 kwietnia, w środę, robiąc 
zakupy w ramach treningu ekonomicznego,  
odwiedziłam także razem z  grupą dział 
muzealny, który mieści się w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chodzieży. Była 
tam  prezentowana kolorowa porcelana 
produkowana w Chodzieży,  były  też 
pokazane stare  zdjęcia  Chodzieży. To  
fajna sprawa, że nawet  w  małych  
miastach zaczyna powstawać  coś 
nowego, a do tych  ciekawych nowości 
można zaliczyć muzeum. 
                                               Asia Kienic                                                                                                 

Chodzieskie „muzeum”
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Dzień Godności
 W dniu 7 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy te obchody uroczystą 
mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz  z parafii św. 
Floriana. Oglądaliśmy   krótki występ  przygotowany  przez  
dzieci niepełnosprawne, był poczęstunek – kiełbaski z grilla i 
ciasto. Po poczęstunku były gry i zabawy. Brałam udział w trzech 
konkurencjach, było bardzo wesoło i przyjemnie. Chciałabym, 
aby takich imprez było więcej.
      Agnieszka Troszczyńska 

 7 maja 2015 roku poszliśmy 
wszyscy na Dzień Godności  
Osób Niepełnosprawnych.  O 
godzinie 11:30 odbyła się msza 
święta, podczas której czytałam 
intencję za zmarłych uczestników i 
pracowników Warsztatu. Potem 
był poczęstunek i różne konkursy  
i zabawy. Bardzo mi się podobało i 
było fajnie, pogoda też dopisała.  
Fajnie, że mogliśmy pójść na tą 
imprezę. 

                            Paulina Opara

   Było dużo ludzi, śpiewaliśmy 
piosenki, ksiądz ładnie odprawił 
mszę świętą. Była dobra kiełbasa i 
placki, a potem były zabawy. 

                Hubert Księżniakiewicz

           W czwartek 7 maja odbył 
się Dzień  Godności    Osób 
Niepełnosprawnych w Ośrodku 
D z i e n n e j  A k t y w n o ś c i  w 
Chodzieży,  na który zaprosiła  
nas pani Elżbieta  Faliszewska. 
Najpierw była msza święta, a 
potem poczęstunek – kiełbasa z 
grilla i placki. Były  występy  dzieci 
niepełnosprawnych, a także różne 
zabawy  np. skoki w worku, 
kopanie piłki  do bramki. Fajna 
była  atmosfera. 

                      Marcin Miklejewski 
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„Ceramiczne dzbany, 
   misy i donice”

     Przyjechałam na popołudniową 
wystawę do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chodzieży. Była to wystawa prac z 
pracowni ceramicznej i zdjęć zrobionych 
przeze mnie. Bardzo mi się podobał 
występ muzyczny i wystawa. Potem była 
biba i szampan, a po wystawie dalsza 
impreza w pubie „Dziupla”, gdzie było 
bardzo dobre jedzenie. Czasem fajnie jest 
gdzieś wyjść i się zabawić.

                           Michalina Wachowska

     Bardzo podobał mi się koncert Moniki i 
Łukasza.  Super  był filmik   i prace 
wykonane przez koleżanki i kolegów z 
pracowni ceramicznej. Przyszło dużo 
gości. Jestem bardzo zadowolona z 
wystawy, a w pubie było dobre jedzonko. 
 
                            Katarzyna Skrzypczak

21 maja grupa ceramiczna i komputerowa o godz. 17:00 zorganizowały wystawę w Miejskiej   
Bibliotece Publicznej w Chodzieży. Na początku imprezy powiedziała kilka słów moja 
instruktorka Danka Drzewiecka-Piechowiak. Następie był wyświetlony film, na którym 

pokazaliśmy czym zajmujemy się w WTZ. Na wystawie  oprócz prac ceramicznych zostały 
pokazane nasze zdjęcia w czasie pracy. Na imprezę przybyło bardzo dużo ludzi, a wśród nich 

zaproszeni goście, między innymi  wicestarosta. Była też inna muzyczna niespodzianka w 
postaci mini koncertu. Po części artystycznej przyszedł czas na oglądanie i kupowanie prac. Po 

imprezie świętowaliśmy dalej nasze sukcesy w  pubie „Dziupla”. Na spotkanie wybrałam się 
samodzielnie busem o godzinie 15:00 z Margonina a o 21:00 wróciłam do domu. Jestem bardzo 
zadowolona z imprezy. Fajne jest też to, że mogę bardziej się usamodzielnić i miło spędzić czas 

ze znajomymi.
                                                                                                                          Asia Kienic

    Na  spotkaniu  wystąpił zespół  
m u z y c z n y  „ M o n i k a  i  Ł u k a s z ”  i  
obejrzeliśmy film. Prace miały duże 
powodzenie wśród gości i można było je 
zakupić. Na koniec był mały poczęstunek 
z przepysznych wypieków pracowni 
gospodarstwa domowego. Pani kierownik 
Małgorzata Staszewska podziękowała 
wszystkim przybyłym  i organizatorom 
wystawy. Słowa uznania  i podziękowania 
skierował też pan starosta Mirosław 
Juraszek. Na zakończenie imprezy 
posz l iśmy do pubu na spotkanie 
integracyjne. Spędziliśmy miło czas.

                            Przemysław Kaniewski
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Odwiedziny
 26 maja w naszym warsztacie mieliśmy 
bardzo miłych gości - uczestników z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Ujściu. Bardzo się cieszymy, 
że znaleźliście dla nas czas, zapraszamy częściej.

Dyskoteka
"Kiedy byłem dzieckiem marzyłem o tym by 

stać się dorosłym. Teraz kiedy jestem już do-
rosły marzę o tym, by znów być jak dziecko".

 1 czerwca odbyła się w Warsztacie 
dyskoteka z okazji Dnia  Dziecka,  którą 
zorganizował Samorząd.  Zakupił   dla 
wszystkim smaczne lody.  Dyskoteka 
przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Nie 
brakowało w niej dobrych kawałków. Były 
dobre  humory i  dobra zabawa. 
     Przemo

 1 czerwca  Samorząd   zorganizował 
dyskotekę    z  okazji  Dnia  Dziecka.  Dla kadry  i  
uczestników zakupił  także  lody.  Dyskoteka  się  
wszystkim  podobała  i  lody  smakowały.  Była  
puszczana   różna muzyka- mi  się bardzo  podobało, 
że mogłam potańczyć  w  parach i  w kółku.    
                                                Paulina  Opara 

       Pewnego dnia wybrałem się do innego miasta w celach 
turystyczno-krajoznawczo-rekreacyjnych i żeby poznać 
obyczaje tamtejszej ludności. Po dotarciu na miejsce się 
zapoznałem z tutejszymi obyczajami. Po zapoznaniu się z 
tutejszymi obyczajami postanowiłem zostać troszeczkę dłużej, 
bo stwierdziłem, że te obyczaje są fajne. Po jakimś czasie 
uczestniczenia w tych obyczajach, zatęskniłem za moją krainą i 
postanowiłem jak najszybciej wrócić do mojego ukochanego 
domku. Jak pomyślałem tak zrobiłem i wsiadłem do pierwszego 
pojazdu, który jechał do mojego stepu. Po drodze przysiedli się 
do mnie jacyś Beduini, którzy jechali w moje rodzinne strony, 
żeby zrobić jakiś interes i tak się z nimi zagadałem, że 
przegapiłem moją krainę i byłem zmuszony wysiąść kawałek 
dalej na obcej ziemi. Po opuszczeniu pojazdu zacząłem iść z 
tymi Beduinami z powrotem w stronę mojego stepu a po drodze 
mijali nas jacyś pustelnicy i czworonożni mieszkańcy tamtych 
obcych dla mnie stron, którzy chcieli nas pożreć. Po jakimś 
czasie zatrzymał się jakiś tubylec i podwiózł trzech obcych do ich 
krainy. 
                                                                            Kryspin   

Kąciki zainteresowań
Opowiadanko

 Borelioza – to choroba 
wywołana przez kleszcze. Atakuje  
ona u człowieka układ krążenia, 
układ nerwowy i skórę. Dlatego 
idąc do lasu ubierajmy się   w 
r z e c z y  c h r o n i ą c e  p r z e d 
kleszczami.  Gdy  zauważymy  u  
siebie  kleszcza  to  należy go 
usunąć,  najlepiej  pensetą.

                                Jola Kowal

Zdrowie



Warsztatowe Wieści, nr 3 / 2015     str.6

Wycieczka z integracją
 Byliśmy na wycieczce i poznaliśmy uczestników z Warsztatu z Kwilcza. Pierwszy dzień  
leżakowaliśmy na trawie i bujaliśmy się na huśtawkach. Później niektórzy byli na zakupach w 
sklepie oddalonym od ośrodka o ponad 3 km. Drugiego dnia pojechaliśmy do Międzyrzecza, gdzie 
zwiedzaliśmy muzeum i zamek. Potem byliśmy na lodach – były bardzo pyszne. Po południu 
pływaliśmy rowerkami wodnymi i jeździliśmy konno. A wieczorem było ognisko z kiełbaskami. W 
piątek pojechaliśmy do Poznania, na Rynku  oglądaliśmy koziołki. Po obiedzie pojechaliśmy do 
Palmiarni  - bardzo mi się tam podobało. Szkoda, że  nie pojechaliśmy do zoo, ale to przez deszcz. 
Uczestnicy z tamtego Warsztatu  nie chcieli się za bardzo integrować. Ogólnie jednak była to fajna 
wycieczka, miło spędziliśmy czas. 
                Michalina Wachowska
 W  dniach 10, 11, 12 czerwca  
byliśmy  na  wycieczce. Nocowaliśmy  w  
hotelu  „Karina”  nad  jeziorem,  4 km za  
Pszczewem. Pierwszy  dzień  po 
przyjeździe do hotelu  poszliśmy  z  
Danką,  Elą, Pauliną,  Kasią, Kamelią, 
Asią  i  Anią  obejrzeć  teren  ośrodka. Po 
obiedzie  poszliśmy  4  km  do 
najbliższego   sklepu a później na lody   
do wsi  Pszczew.  Byliśmy  też  nad  
jeziorem.  Po  naszym  powrocie  była  
kolacja i dyskoteka razem z  warsztatem  
z  Kwilcza.   Dyskoteka  średnio  mi się  
podobała. Po powrocie  do  pokoju 
myłam  się  w  zimnej wodzie.  Drugiego   
dnia  pojechaliśmy do Międzyrzecza.  
Tam zwiedziliśmy  muzeum i zamek, 
następnie poszliśmy  na lody, ja jadłam  
włoskie. Po obiedzie można było  pływać 
po jeziorze. Wojtek   C. i Marek  G.  
wszystkich  oblewali. Były też  konie. Ja  
jechałam  na  największym  koniu, który  
miał na imię  Kolumb.  Wieczorem  
odbyło  się  ognisko, na  którym  było  
fajnie. Trzeciego  dnia  pojechaliśmy  do 
Poznania,  tan w wolnym czasie  
zwiedzaliśmy  ze swoją  grupą Stary 
Rynek.  Następnie  pojechaliśmy do 
Palmiarni.  Oglądaliśmy tam różne  
drzewa,  krzewy,  kwiaty  i ryby.  Jadłam 
tam sałatkę owocową. Wycieczka 
podobała mi się,  tylko hotel był 
niedostosowany.
                               Paulina  Kowalska

 Na  wycieczce miałam pokój  z 
panią  Elą  Goral,  Weroniką Walczak  i  
Aleksandrą Grośty.  Były  konie  i   
rowerki  wodne  i  dyskoteka  z innym  
Warsztatem.  Podobało mi  się na  
wyciecze,  najbardziej  dyskoteka i  
ognisko.
                         Agnieszka   Troszczyńska 

 Wycieczka   bardzo  mi  się  podobała.  Było  fajnie,   
zapoznaliśmy   się    z  warsztatem   z  Kwilcza.  Zwiedziliśmy   
nowe  miejsca   koło   ośrodka,   który    miał    na    imię    
Karina.   Pogoda   była   piękna,   świeciło  słońce  i  było  
ciepło.  Po  południu  jeździliśmy  na  koniach.  Konie  były  
spokojne,   każdy  mógł  się  przejechać  samodzielnie  kilka  
okrążeń.   Byliśmy   też  w   Międzyrzeczu  i  Poznaniu.

       Jola  Kowal 



 Od 10 do 12  czerwca  byliśmy  na 
wycieczce  w  Pszczewie,  Międzyrzeczu i  
Poznaniu.  W  pierwszy  dzień, razem  z   
Warsztatem  z  Kwilcza,  byliśmy w 
ośrodku  wypoczynkowym  „Karina”.  
Mieliśmy  dyskotekę i  tańczyliśmy. Na 
drugi  dzień zwiedziliśmy  muzeum  i  
zamek  w  Międzyrzeczu.  Wieczorem  
mieliśmy   ognisko  i  smażyliśmy   
kiełbasę. Trzeci  dzień  spędziliśmy  w  
Poznaniu.  W  kawiarni  przy palmiarni  
jadłam  pyszny  deser lodowy z  ciepłymi  
malinami.  Bardzo  mi  się na  wycieczce   
podobało i  było  fajnie.  Trochę   
pozwiedzaliśmy  i  wypoczęliśmy.   
Wycieczkę  uważam  za  udaną, dobrze,  
że  dwa  dni  mieliśmy  pogodę. Trzeciego 
dnia  padało i była   też burza  i nie  
mogliśmy pojechać  do  zoo w Poznaniu,  
za  to  zwiedziliśmy  Palmiarnię.
                                     
         Paulina  Opara 
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Ja mam tylko swoje trzy wrażenia.
P ie rwsze –  by l i śmy na  lodach w 
Pszczew ie ,  sz l i śmy  tam oko ło  4 
kilometrów. Byliśmy też nad drugim 
jeziorem.
Drugie –zostałyśmy ochlapane wodą na 
rowerkach przez Wojtka Chyrę i pana 
Marka Gorala. Przełamałam swój strach i 
przejechałam się na koniu – było fajnie.
Trzecie – poznałam dwóch fajnych 
chłopaków: Adama i Dawida. Mimo, że 
byliśmy na "zadupiu" to było fajnie.

                                 Kasia Skrzypczak

 Na wycieczkę wyjechaliśmy 10 czerwca o 9 rano. 
Była to krótka podróż bo o 12 byliśmy już na miejscu. 
Zakwaterowaliśmy się w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Karina", który znajdował się nad jeziorem.Po obiedzie 
wybraliśmy się na zbadanie terenu. Dojście do 
najbliższego sklepu, który znajdował się ponad 3 
kilometry od ośrodka, troszkę nam zajęło.Byliśmy też w 
Pszczewie na lodach i nad jeziorem. Był też czas na 
relaks i opalanie. Wieczorem mieliśmy dyskotekę i 
integrowaliśmy się z uczestnikami i kadrą z WTZ z 
Kwilcza. Następnego dnia wyjechaliśmy autobusem do 
Międzyrzecza, gdzie zwiedziliśmy muzeum i zamek, na 
którego taras udało mi się wejść. Wieczorem było ognisko 
z kiełbaskami. Pogodę mieliśmy śliczną, wręcz upalną. 
Kolejną atrakcja było korzystanie z rowerków wodnych, 
kajaków i z hipoterapii. Trzeciego dnia pojechaliśmy do 
Poznania, już po 11 byliśmy na Rynku. Był czas wolny na 
zwiedzanie i kupowanie pamiątek. Obiad zjedliśmy w 
restauracji, po czym udaliśmy się do Palmiarni. W 
Poznaniu spotkała nas burza. Koło 19:00 wróciliśmy do 
domu.

                                                           Asia Kienic

Serdecznie gratulujemy 
naszym uczestnikom: 

Katarzynie Skrzypczak, 
Jackowi Furlatowskiemu i 

Krzysztofowi Tewsowi, 
którzy 23 czerwca 2015r. 

zdali egzamin i pozytywnie 
zakończyli trening 

umiejętności zawodowych 
w Restauracja-Hotel 

"Gościna" Stacja Paliw 
Moya w Podaninie.

Gratulujemy!
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24 czerwca byliśmy na spotkaniu z panem Dariuszem Maciejem Walczakiem, Latarnikiem Polski 
Cyfrowej. Pan Dariusz przygotował dla nas niezwykły multimedialny pokaz "W 80 minut dookoła 

świata". Spotkanie bardzo nam się podobało i liczymy na dalszą współpracę.

Niezwykła „podróż”

 O g l ą d a l i ś m y  p o k a z 
panoramicznych zdjęć wszystkich 
kontynentów, były także krótkie 
migawki filmowe przedstawiające 
charakterystyczne krajobrazy i 
przyrodę, np. rafa koralowa. 
Największe wrażenie zrobił na mnie 
podwodny świat. Dzięki prezentacji 
mogłem zobaczyć i poznać piękno 
rożnych miejsc na świecie.

                  Przemysław Kaniewski

        N a  s p o t k a n i u 
multimedialnym zwiedziliśmy Luwr 
we Francji, trzy piramidy a potem 
była Sahara i wiele innych zdjęć z 
różnych kontynentów.

                     Hubert Skrzypczak
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 Dnia 25 czerwca Warsztatowy Samorząd zorganizował piknik nad 
jeziorem na przystani LOK , na który wybraliśmy się o godzinie 10:00. 
Impreza była super. Nawet pogoda nam dopisała. A na poczęstunek 
mięliśmy słodkości, kiełbaski z grilla, oraz napoje,  kolejną niespodzianką 
był  rejs po jeziorze „Chodzieżanką”, z którego wszyscy mogli skorzystać. 
Miłym akcentem imprezy było też wręczenie niektórym uczestnikom 
dyplomów za wzorową pracę, przestrzeganie dyscypliny oraz sumienne 
wykonywanie obowiązków. Do grona tych osób ja też się zaliczam.   
   
                Asia Kienic

Piknik nad jeziorem

Cieszyło mnie że pogoda dopisała świeciło  słonko i było  ciepło. Połowa   
młodzieży pływała statkiem.  Chodzieżanką  po  jeziorze,  a po posiłku. 
druga połowa młodzieźy poszła na spacer dokoła jeziora, Jeszcze nigdy 
nie szłam wkoło jeziora. Były też nagrody  mniejsze i większe, Parę osób 
miało imieniny i  dostaliśmy  prezenty.   Po   pikniku poszliśmy  do  
domu. Przywitaliśmy nowego instruktora.
         Jola Kowal

 Na    pikniku  nad 
jeziorem było fajnie, pogoda 
dopisała, mieliśmy  grilla, 
płynęliśmy „Chodzieżanką”. 
Bardzo mi się podobało, 
takich imprezek powinno być 
moim zdaniem więcej.   
   
                                  Marta                             

 N a  p i k n i k u  b y ł a 
imieninowa kiełbasa, można 
b y ł o  p o p ł y n ą ć 
„Chodzieżanka”. Były również 
nagrody mniejsze i większe. 
Pogoda dopisała, było fajnie.

                 Paulina Kowalska

 Na pikniku pływaliśmy 
„Chodzieżanką, dobrze, że 
nie padało.   Piknik  był 
połączony z imieninami, a 
potem szliśmy na spacer na 
około jeziora.
                Marcin Miklejewski

      Na pikniku bardzo mi się  
podobało i było fajnie. Dobrze, 
że nie padał deszcz tylko było 
ładnie.

                     Paulina Opara

 Na początku pikniku 
było pieczenie kiełbasek na 
grillu i rejs „Chodzieżanką” po 
jeziorze Miejskim. Były także 
imieniny   uczestników i 
wręczane im były prezenty. 
Wręczane były także dyplomy 
dla osób wyróżniających się. 
Samorząd podziękował także 
panu Sobkowsk iemu za 
udostępnienie terenu „LOK”.

          Krzysztof Tews
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