
arsztatowe
ieści nr 3 / 2018
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Wydanie jubileuszowe z płytą DVD

25 lat za nami!
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WAKACYJNE WYPRAWY ROWEROWE

    5 lipca odbył się pierwszy w tym roku, wakacyjny rajd 
rowerowy. Piękną trasą leśną dotarliśmy do Pietronek, skąd 
przez Mirowo, Rataje i jezioro Miejskie wróciliśmy na Warsztat. 
Przejechaliśmy 17 km czasem trudną, piaszczystą drogą. 
      Gratulujemy uczestnikom rajdu: Paulinie Oparze, Adrianowi 
Szajowskiemu, Wojciechowi Połczyńskiemu, Szymonowi 
Płonce i Damianowi Reinke oraz instruktorom: Danucie 
Drzewieckiej - Piechowiak i Elżbiecie Smocikowskiej.
    Pamiętajcie, że dla bezpieczeństwa jeździmy w kaskach i 
kamizelkach odblaskowych.
                      (red.)

     29 czerwca 218 roku w piękny, upalny, 
piątkowy dzień, w ramach naszych zajęć, odbył 
się piknik nad jeziorem na przystani "LOK" w 
Chodzieży. To już taka nasza tradycja na 
zakończenie półrocza, także dlatego, że byliśmy 
jeszcze w ten dzień wszyscy razem. Potem nastał 
czas urlopów i grupa moich koleżanek i kolegów 
miała czas wolny. A na pikniku był rejs po 
jeziorze Chodzieżanką i grill. Świętowaliśmy też 
imieniny moich przyjaciół. Kolejną atrakcją było 
wręczenie nagród za dobrą pracę i sumienne 
wykonywanie obowiązków. Sympatycznie 
minął ten dzień.
                                                Asia Kienic 

PIKNIK NAD JEZIOREM

    9 lipca rowerowa trasa liczyła aż 22 
kilometry. Z Warsztatu najpierw pojechaliśmy 
do Podanina, następnie przez miejscowości: 
Krystynka i Stróżewo dojechaliśmy do 
Jacewka. Tam pokonaliśmy dosyć dużą górkę i 
bardzo przyjemnym, długim zjazdem 
dojechaliśmy na ulicę Leśną w Chodzieży. 
Zadowoleni i dumni wróciliśmy na Warsztat 
planując kolejna wyprawę!
     Gratulacje dla Pauliny, Damiana, Adriana, 
Szymona i Wojtka!
                                                               ( red.)
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

        6 lipca 2018r. odbył się pierwszy warsztatowy 
turniej tenisa stołowego. Druga część turnieju odbyła 
się  14 sierpnia.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! 
Była sportowa rywalizacja i dobra zabawa.
   Za zorganizowanie turnieju dziękujemy pani  
Dorocie Ryszewskiej  -  Łabędzikej  i  panu 
Wojciechowi Chyrze.
                                                           ( red.)

BYLIŚMY W KINIE

     13 września byliśmy z naszą grupą na filmie pt.: 
"Krzysiu, gdzie jesteś?". Był to super film, było 
odlotowo, było dużo śmiesznych scen.Warto iść na ten 
film.
                                                        Joanna Kasperska

    Byliśmy w kinie na filmie, który ufundował nam 
Samorząd WTZ. Bardzo mi się podobała historia o 
Kubusiu i Krzysiu. Polecam ten film.
                                                              Ewa Kanty
  
     Fajnie było w kinie na filmie o Kubusiu Puchatku. 
Bilety ufundował nam Samorząd. W filmie Kubuś jest 
dorosły i mieszka w Londynie. Pracuje w firmie 
produkującej walizki.
                                                       Cezary Janiszewski

     13 września 2018 roku nasz warsztatowy  Samorząd 
, w ramach zajęć multimedialnych, zorganizował  
wyjście  do kina . Tym  razem   na film pt.: „Krzysiu, 
gdzie jesteś?” . Jest to druga część  bajki  „Kubuś  
Puchatek” w wersji  filmowej. Opowiada jak dawniej  
Krzysiu,  a teraz Krzysztof, założył  rodzinę, ale  nadal  
pragnie  być dzieckiem  i przenosi się  do dzieciństwa . 
A że ma problemy zawodowe to jego przyjaciele,  ze 
stumilowego  lasu,  pomagają mu je rozwiązać. Film  
jest  super  i wart  obejrzenia.
                                                             Joanna Kienic

WITAMY MACIEJA!

Witamy serdecznie w 
naszym Warsztacie 

nowego kolegę Macieja 
Wyszomirskiego, który 

od 17 września jest 
uczestnikiem WTZ.

 Serdecznie dziękujemy za 
pyszny placek. Życzymy 
Maciejowi powodzenia i 

najlepszej współpracy z nami.

DZIEŃ CHŁOPAKA

     27 września odbyła się dyskoteka z 
okazji Dnia Chłopaka, którą zorganizowały 
dziewczyny. Były wręczone słodkie 
upominki. Podobały mi się niektóre 
piosenki.
                          Agnieszka Troszczyńska

Z okazji Dnia Chłopaka życzymy Wam,
abyście byli pomocni jak komputer, 

szybcy jak japoński skuter,
sympatyczni jak maskotka
i słodziutcy jak szarlotka.
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SPOTKANIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

    Dnia 20 września 2018 r., w ramach zajęć 
zawodoznawczych, poszliśmy do Biblioteki Pedagogicznej 
w Chodzieży. Najpierw usiedliśmy przy stole i 
opowiedzieliśmy o swoich pracowniach. Następnie 
czytaliśmy książki i zapoznaliśmy się z zawodem 
bibliotekarza. Bibliotekarz przede wszystkim wypożycza 
książki, najpierw wyszukuje w komputerze a później na 
regałach lub w katalogu. W bibliotece znajdują się książki z 
różnych dziedzin nauki, jest ich około 4000. Bardzo mi się 
podobało to spotkanie.   
                           Jolanta Kowal

    Panie opowiedziały nam o pracy bibliotekarza. 
Omawialiśmy jak się wypożycza książki czytelnikom, o 
różnej tematyce. Byliśmy też w magazynie. Bardzo mi się 
podobało.
                                                                     Paulina Opara

        W bibliotece rozmawialiśmy o wszystkim, czytaliśmy 
książkę jeden po drugim. Dostaliśmy też gazetę i także ją 
przeglądaliśmy. Po wyjściu poszliśmy do piekarni 
"Prawdziwy chleb" i  kupiliśmy coś słodkiego. 
Bibliotekę prowadzą panie Emilia i Ania, były miłe. 
Prowadzą bibliotekę od wielu lat, poczęstowały nas 
jabłkami.
                                                                 Adrian Szajowski

Na świecie jest 17 milionów osób z 
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

 
18 października włączyliśmy się do IV edycji 

Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "17 
milionów". Rozpoczęliśmy zbieranie 17 milionów 
metrów w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży. 
Jest to gest solidarności z osobami dotkniętymi tą 
chorobą. Dziękujemy za zaproszenie, trzymamy 

kciuki!

    „To sukces nas wszystkich! Dziękuję, że byliście 
z nami i za każdy dołożony metr biegu dla 17-u 
milionów osób z MPD (a wśród nich i mojego Jasia 
:-) . Brawo dla #17milionów, mojej wspaniałej klasy 
4a z Julcią na czele, całej szkolnej społeczności 
oraz za wsparcie naszej akcji przez Burmistrza, 
Radzie Rodziców przy SP3, Honorata Pilarczyk, 
Danuta Drzewiecka-Piechowiak, Elżbieta 
Smocikowska wraz z przedstawicielami WTZ 
Chodzież, Niepubliczne Przedszkole Nr4 "Pod 
Dębus iem O lb rzymk iem" ,  N iepub l i c zne 
Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki w 
Chodzieży - JESTEŚCIE WIELCY! BRAWO dla 
WAS WSZYSTKICH!”

                            Małgorzata Jeśko - Doręgowska
                             ( źródło: Facebook )

AKCJA SPOŁECZNA #17 MILIONÓW
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TRENING UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

        Dnia 10.08.2018 w ramach zajęć zawodoznawczych pojechaliśmy do 
Piły do Zakładu Aktywności Zawodowej. Usiedliśmy w sali konferencyjnej, 
w której obejrzeliśmy film o funkcjonowaniu zakładu. Działa tam dział 
porządkowy, krawiectwo, dział opakowania i montaż oraz studio urody. Na 
terenie ZAZ-u znajduje się sala rehabilitacyjna, kuchnia, szatnie, łazienki 
oraz biblioteka. 
Po zwiedzaniu ZAZ-u pojechaliśmy na zakupy do galerii.

                                             Jolanta Kowal, Ewa Kanty, Adam Roguski

Wyjazd do Piły

Praktyki w firmie „Cerplast”       W dniu 3 września 2018r. 
odbył się pierwszy w tym 
p ó ł r o c z u  t r e n i n g 
umiejętności zawodowych w 
fi r m i e  „ C e r p l a s t ”  w 
O l e ś n i c y.  P o  d ł u g i c h 
wakacjach po raz pierwszy 
pojechaliśmy na praktyki. 
Obrywaliśmy zaślepki do 
p r a l ek .  Ba rdzo  mi  s i ę 
podobało, fajnie, że są takie 
zajęcia.

                                                                                     Paulina Opara

          Po urlopach odbyły się pierwsze praktyki. 
Przyjechaliśmy do zakładu, poszliśmy na swoje stanowiska 
pracy obrywać zaślepki do pralek. Dzisiaj byłam bardziej 
skupiona i szło mi lepiej niż pół roku wcześniej.
                                                                         Jolanta Kowal

          Bardzo mi się podobało, lubię pracować przy elementach 
plastikowych.
                                                                 Marcin Miklejewski

Praktyki będą trwały od 3 września do 30 
października, dwa razy w tygodniu a 

uczestniczą w nich: Jolanta Kowal, Paulina 
Opara, Wojciech Połczyński, Marcin 

Miklejewski, Przemysław Małachowski.
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Dni 17 i 18 września 2018 roku to czas na kolejną, warsztatową wycieczkę.Wyjazd był połączony z 
obchodami 25-lecia istnienia naszej placówki. Wyjechaliśmy z Chodzieży wcześnie rano. Pierwszego dnia 

zwiedzaliśmy Szymbark. Tam, wraz z przewodnikiem, zwiedziliśmy Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu. Mogliśmy zobaczyć najdłuższą deskę na świecie, a także zabytki z czasów II wojny światowej. 

Powiedziano nam też kilka słów na ten smutny i wzruszający temat. Zobaczyliśmy również dom stojący do 
góry nogami. Następnie pojechaliśmy do Łeby spędzić kilka chwil nad morzem. Po zrobieniu zdjęcia 

grupowego udaliśmy się na nocleg do Ośrodka Łebsko, gdzie odbyła się nasza jubileuszowa uroczystość. 
Był pyszny poczęstunek, tańce i ognisko z kiełbaskami. Drugiego dnia płynęliśmy statkiem po jeziorze 
Łebsko do Słowińskiego Parku Narodowego. Tam udaliśmy się na wydmy, zwiedziliśmy też Muzeum 

Wyrzutni Rakiet. Bardzo podobał mi się ten wyjazd, pogoda także nam dopisała.

                           Joanna Kienic

      Dnia 17 i 18 września 2018 roku pojechaliśmy na 
wycieczkę do Szymbarku i Łeby. Pierwszego dnia 
pojechaliśmy się przywitać z morzem i zwiedziliśmy 
Szymbark, gdzie znajdowały się stare zabytki z czasów II 
wojny, byli ludzie wywożeni pociągiem na Syberię . W tych 
wagonach ludzie umierali z głodu i smrodu. Ta historia 
mnie poruszyła. Był tam też dom stojący do góry nogami. 
Wieczorem była uroczysta kolacja z okazji 25-lecia WTZ, 
była dyskoteka i tort a na koniec ognisko z kiełbaskami. 
Drugiego dnia, po pysznym śniadaniu, zwiedzaliśmy 
Słowiński Park Narodowy i płynęliśmy statkiem po 
jeziorze, byliśmy na ruchomych wydmach. Po obiedzie 
pojechaliśmy do domu.
                                                    Agnieszka Troszczyńska
 
       W Szymbarku zwiedziliśmy Centrum Edukacji i 
Promocji Regionu, po którym oprowadzał nas pan 
przewodnik. Byliśmy też w domku stojącym do góry 
nogami i w bunkrze, widzieliśmy najdłuższą deskę na 
świecie. Potem pojechaliśmy do Ośrodka Łebsko, w 
którym mieliśmy obiadokolację i dyskotekę z okazji 25-
lecia Warsztatu. Był tez tort i ognisko z kiełbaskami. Na 
drugi dzień pojechaliśmy do Słowińskiego Parku 
Narodowego. Najpierw płynęliśmy statkiem a później 
poszliśmy na wydmy, na których byłam pierwszy raz. 
Zwiedziliśmy też wyrzutnię rakiet. Po obiedzie był czas 
wolny. Wycieczka bardzo mi się podobała, to były dwa 
udane dni.
                                                                    Paulina Opara

      Podobała mi się ta impreza z okazji 25-lecia Warsztatu. 
Najpierw była kolacja, potem się zaczęły tańce. Była dosyć 
głośna muzyka grana przez DJ. Mieliśmy tort, który był 
bardzo dobry, wręcz pyszny i potem ognisko z kiełbaskami. 
Drugiego dnia wszedłem na wielką górę i zdobyłem 
wydmy. Było to męczące, myślałem, że nie dam rady, ale się 
udało! Ciężko się wchodziło , ale lżej schodziło. Warto było 
wejść ponieważ pierwszy raz widziałem takie wydmy. 
Fajny był rejs statkiem po jeziorze Łebsko, płynęliśmy dwa 
razy. Poznałem nowego pilota wycieczki pana Michała, był 
fajny.
                                                                Piotr Maćkowiak

Wycieczka połączona z 25-leciem Warsztatu 
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KĄCIK POETYCKI ADRIANA SZAJOWSKIEGO

„WAKACJE”
Wakacje są już dziś

 spędzę  je najlepiej jak umiem
 mogę pojechać na jeden dzień 

nad morze 
 kąpać się a nawet zwiedzać  

Kołobrzeg.

„SŁOŃCE”
Słońce znów zachodzi
 a jutro znów wzejdzie
 jest naprawdę piękne.

„PLAŻA”
Plaża jest przepiękna

 taka czysta i porządna
 żadnego śmiecia nie ma
 woda czysta jak kryształ

 taka błękitna.

„PUSTYNIA”
Piasek gorący

 na pustyni jest wszędzie
 czysty suchy

 jest też częścią ziemi.

„PRZYJACIEL”
Przyjaciela poznałem w Poznaniu

 ma na imię Sebas�an An�ko
Polubiliśmy się gdy mu pomogłem dostać się 

do szpitala
 skręcił kostkę.

„PRZYGODA”
Przygodę mam zamiar przeżyć w górach
 podziwiając widoki i chodząc po lesie.

      Byliśmy w domu stojącym do góry nogami. Jak tam wszedłem to kręciło 
mi się w głowie. Super było w bunkrze, pan przewodnik wyłączył światło i 
zaczęliśmy słyszeć nalot samolotów i ostrzał. Podobał mi się rejs statkiem i 
wydmy. Najpierw weszliśmy do góry, a potem leciałem na dół. Nie bałem 
się, czułem się tam miło i przyjemnie jak na piasku pustyni. Byliśmy też nad 
morzem.
                                                                                Cezary Janiszewski

     Na wycieczce podobało mi się, najbardziej dom w Szymbarku. Byłem 
nad Morzem Bałtyckim, pływaliśmy po jeziorze statkiem i spacerowaliśmy 
po wydmach. Tańczyliśmy na dyskotece w restauracji. Były dwa torty z 
kremem śmietankowym i czekoladowym z okazji Jubileuszu 25-lecia 
Warsztatu. 
                                                                                     Adam Roguski

       W Łebie najpierw  płynęliśmy statkiem na ruchome wydmy, na których 
posiedzieliśmy trochę i odpoczęliśmy. Potem poszliśmy do Muzeum 
Wyrzutni Rakiet. Wcześniej w barze zjedliśmy lody, frytki i napiliśmy się. 
W Muzeum  zobaczyliśmy największą rakietę v2. Później pojechaliśmy na  
obiad do restauracji i kupiliśmy pamiątki. Wróciliśmy do domu około 
godziny 21:00.
                                                                            Maciej Wyszomirski

         Byliśmy z całą grupą w Łebie, pogoda nam dopisała. Poszliśmy na 
piaskowe i ruchome wydmy. Ja na te wydmy poszłam z naszą panią 
kierownik a moją opiekunką na tej wycieczce  była pani Eleonora Goral. 
Płynęliśmy dwa razy statkiem po jeziorze Łebsko. Kupiłam pamiątki, były 
tańce i ognisko. Nawet były torty, jeden był śmietankowy a drugi, mój 
ulubiony, czekoladowy. Jak wracaliśmy to byłam przeziębiona . Mieliśmy 
super kierowcę pana Dawida i pana Michała, który był pilotem.  Jak 
próbowałam się zdrzemnąć w autokarze to nie szło i już. Oto moje wrażenia  
z wycieczki . Polecam  wszystkim  wyjazd do Szymbarka i do Łeby.  
                                                                                         Joanna Kasperska 
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    28 września wybraliśmy się wraz z instruktorami na 
chodzieski Rynek, aby wziąć udział w integracji z 
młodzieżą, która przyjechała do Polski z Ukrainy, a 
dokładniej z miasta Trostianiec. Spotkanie odbyło się w 
ramach projektu polsko - ukraińskiej wymiany młodzieży 
"Drugi człowiek moim oknem na świat". 
Na początku spotkania zostały wypuszczone na znak 
pokoju gołąbki, potem każda z grup powiedziała kilka 
słów o sobie. Dowiedzieliśmy się, że na Ukrainie też są 
placówki, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. 
Młodzież z Ukrainy zaprezentowała swoje talenty 
wokalne, utworzyliśmy także łańcuch przyjaźni, a na 
końcu młodzież zatańczyła taniec zwany "Belgijką". 
Bardzo podobało mi się spotkanie, było sympatycznie i 
będę je miło wspominać.
                                                         Joanna Kienic

„DRUGI CZŁOWIEK MOIM OKNEM NA ŚWIAT”

     9 października pojechaliśmy do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Trzciance. Zwiedziliśmy Warsztat i pracownie: 
komputerową, ceramiczną, stolarską oraz stołówkę, na której 
lepiliśmy doniczki z gliny. W pracowni komputerowej 
rozwiązywaliśmy krzyżówki. Wyjazd mi się podobał.

                                                           Agnieszka Troszczyńska

     Byliśmy w WTZ w Trzciance, zwiedziliśmy Warsztat. 
Lepiliśmy z gliny różne elementy, podobały nam się zadania 
na komputerze. Bardzo nam się tam podobało i szczęśliwi 
pojechaliśmy do domu.
                                                             Katarzyna Skrzypczak 
                                                             i Hubert Skrzypczak

      W piątek 28 września z naszą grupą poszliśmy na 
Rynek. Odbył się projekt  wymiany młodzieży z 
Chodzieży i Ukrainy „Drugi człowiek moim oknem na 
świat.Promowanie postaw obywatelskich”.Uczniowie 
wypuścili gołębie na znak pokoju i zrobiliśmy duży 
łańcuch szczęścia z gośćmi z Ukrainy.  Przemawiała pani 
Honorata Pilarczyk  ze Stowarzyszenia  Bioderko, a także  
młodzież ze szkół oraz Adrian i Asia z naszego Warsztatu. 
Imprezę uświetniły piosenki śpiewane przez uczniów z 

Ukrainy po angielsku i ukraińsku.Pogoda dopisała.Bardzo mi się podobało.
                                                                                                                                                Joanna Kasperska

WIZYTA W WARSZTACIE W TRZCIANCE
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JUBILEUSZ 30 - LECIA PRACY 

11 października obchodziliśmy Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej pani Agnieszki Mazur, 
instruktor terapii w pracowni ogrodniczo - plastycznej.

Pani Agnieszce gratulujemy i składamy gorące życzenia jeszcze długich lat pracy w Warsztacie 
i dziękujemy za pyszny poczęstunek!

        Dnia 11 października moja poprzednia instruktor, pani 
Agnieszka Mazur, obchodziła Jubileusz 30-lecia pracy. Było 
wspólne zdjęcie i prezent od uczestników i kadry. No i było 
tradycyjnie „Sto lat”. Potem jedliśmy tort, a on był taki pyszny. 
Wspominam pracę  z nią bardzo dobrze. Lubię Jej  to 
powiedzonko: „O losie!”. Potrafi żartować, pomagać, tłumaczyć. 
Życzę Jej  z całego serca,  żeby miała dużo siły, ochoty  do pracy. Po 
prostu jest bardzo cudowną osobą, miłą,  serdeczną,  kochaną, 
troskliwą, z poczuciem humora. Dobrze, że Ją w ogóle  tutaj mamy. 
Bardzo Ją  podziwiam.
                                                                          Joanna Kasperska

       Dnia 14 października w raz 
całą naszą warsztatową grupą 
wybraliśmy się na film pt.:  
„Powstanie Wielkopolskie. 
Bitwa o Chodzież”. Bardzo mi 
się podobało jak żołnierze  
walczyli  o nasze miasto i 
chwilami  były mocne sceny,  
aż musiałam zasłaniać  oczy. 
Dobrze, że mój tata  był ze 
mną. Na filmie przedstawiono 
jak Chodzież wyglądała na 
starych fotografiach. Bardzo 
mi się ten film podobał.Po 
filmie jechaliśmy do domu, 
gdzie mogliśmy podzielić się 
wrażeniami z domownikami. A 
było naprawdę super, to był 
naprawdę świetny film.
                 
                 Joanna Kasperska

WARTO ZOBACZYĆ!
       Główną rolę porucznika Kowalskiego 
zagrał Robert Gulaczyk, aktor, który 
użyczył twarzy Vincentowi van Goghowi 
w nominowanym do Oskara filmie „Twój 
Vincent”. Za kamerą stanął absolwent 
łódzkiej filmówki – autor klipu „Zwierzę 
bez nogi” Fisz Emade Tworzywo oraz 
kostiumolog z Wiedźmina…

– Akcja, kamera poszła – i tak przez 9 dni, w 
czterech lokalizacjach: Chodzież, Piła, 
O s i e k  i  S k r z a t u s z .  B y ł y  s c e n y 
batalistyczne… Gdzie ginęli żołnierze 
armii pruskiej, ale wcale nie te sceny 
batalistyczne były najtrudniejsze dla 
aktorów. Największym wyzwaniem 
o k a z a ł y  s i ę  d i a l o g i …  w  j ę z y k u 
niemieckim.

Teksty trafiły do Niemiec, skąd wróciły 
p r z e t ł u m a c z o n e  w r a z  z  z a p i s e m 
fonetycznym. 
            ( żródło: https://www.asta24.pl )

 
Bardzo podobała mi się jubileuszowa impreza 
pani Agnieszki Mazur. Pani Agnieszka 
zakupiła duży tort z zimnymi ogniami. 
Impreza była fajna. Pani Agnieszka dostała 
prezenty. Największy był najbardziej 
emocjonalny, a był to komplet 3 walizek. 
Życzymy pani Agnieszce dużo zdrowia i siły 
do pracy i działania.

                 Jola Kowal


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9

