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wrzesień - październik

Z płytą DVD

Jesienne prace wykonane w pracowniach:
ceramicznej, stolarskiej i ogrodniczo - plastycznej,
można kupić w sklepie „Arka” w Chodzieży, ul. Reymonta. Zapraszamy!
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Wyjazd do ZAZ - u

   Dnia 11 czerwca 2019 roku byliśmy z grupą 
uczestników WTZ, wraz z instruktorami" Małgosią 
Cyranowską,  Andrzejem Pływaczykiem i 
Agnieszką Mazur, w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Pile. Rano jechaliśmy pociągiem. Na 
miejscu przywitał nas sam pan dyrektor Witold 
Urbanowicz i zaproponował zimne napoje, kawę, 
herbatę oraz pyszne ciasto. Po spotkaniu w sali 
konferencyjnej oprowadził nas po zakładzie i po 
wszystkich działach. Byliśmy w dziale krawieckim, 
gdzie szyją torby oraz poznaliśmy pracę hafciarki. 
W kolejnym dziale spotkałem kolegę Roberta, który tu pracuje i pakuje chusteczki. Podobał mi się dział, w 
którym montują kable. W drodze powrotnej poszliśmy do Galerii Vivo na lody i drobne zakupy. Wróciłem do 
domu zadowolony.
                                                                                                                     Cezary Janiszewski

    11 czerwca pojechaliśmy pociągiem do Piły do Zakładu Aktywności Zawodowej. Pan dyrektor opowiadał 
nam, jakie tam prace wykonują. Mają też zajęcia muzyczne, masaże i ćwiczenia rehabilitacyjne. Mają też 
możliwość spożycia posiłku, mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, wyjeżdżają na różne 
wycieczki. Chociaż było bardzo gorąco wyjazd był bardzo udany. 
                        
                                                                            Kasia Skrzypczak, Weronika Walczak i Ewa Kanty

Organizatorem biegu było Niepubliczne 
Przedszkole im. Szewczyka Dratewki, a 

partnerem Fundacja „Złotowianka”.

    Dnia 15 czerwca 2019 roku odbył się bieg 
charytatywny dla Iwy, która stoczyła walkę z 
rakiem. Iwa jest córką naszej instruktorki 
J u s t y n y  Z i e g e n h a g e n .  N a  s c e n i e 
podarowal iśmy ceramiczne serce z 
dedykacją dla Iwy. Zostało ono wykonane w 
n a s z y m  w a r s z t a c i e  w  p r a c o w n i 
ceramicznej. Powiedziałam: nasze serce 
jest dla Ciebie. W biegu brały udział dzieci z 
przedszkola i szkoły podstawowej na 400 
metrów, a także dorośli na 5 km. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale i ceramiczne 
serduszka wykonane w naszym warsztacie. 
Było super, wszyscy dali radę!
                                                 Jola Kowal.

Charytatywny bieg dla Iwki

   Wzięliśmy udział w biegu charytatywnym dla Iwy. Szłam 
z kijkami Nordic Walking i dałam radę przejść cały 
dystans wokół jeziora Miejskiego. Bardzo mi się podobało 
i jestem zadowolona z siebie, że mi tak dobrze poszło. Był 
to udany dzień.
                                                               Paulina Opara
   Bieg był bardzo fajny. Super mi się jechało wózkiem, z 
małą pomocą pani kierownik.
                                                            Piotr Maćkowiak

   Pierwszy raz tak daleko szłam z kijkami.
                                                                    Anna Sass
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Wycieczka do Łodzi

     Tegoroczna wycieczka odbyła się w dniach 18 - 19 czerwca. Pani przewodnik opowiadała nam 
historię Łodzi. Następnie zwiedziliśmy dworzec PKP, Planetarium i Muzeum Kinematografii. 
Najbardziej podobało mi się w Planetarium, gdzie pan opowiadał nam o niebie, gwiazdach i 
galaktykach. W tle płynęła relaksacyjna muzyka. W muzeum mogliśmy zobaczyć różne przyrządy 
do projekcji filmów animowanych i innych. Znajdowały się tam także postacie z różnych bajek z 
naszego dzieciństwa, akurat były to moje ulubione bajki. Na drugi dzień pojechaliśmy do 
Borysewa do Zoo Safari. Najpierw jechaliśmy kolejką, a później był czas wolny i można było 
oglądać zwierzęta podczas karmienia. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Parku Makiet 
Mikroskala w Koninie. Wycieczka była udana i ciekawa.
                                                                                                                                           Jola Kowal

     18 i 19 czerwca 2019r. pojechaliśmy całą naszą 
grupą do Łodzi. Zwiedziliśmy dworzec, gdzie 
jechaliśmy ruchomymi schodami, a także Muzeum 
Kinematografii. Najbardziej podobał mi się pokoik 
Misia Uszatka. Wieczorem był spacer ulicą 
Piotrkowską i można było kupić pamiątki. Drugiego 
dnia pojechaliśmy do Uniejowa na pyszny obiad a 
wcześniej do zoo. Po tym zoo jeździliśmy kolejką i 
widzieliśmy poszczególne zwierzęta: białe lwy , 
tygrysy, małpy żyrafę, papugę, strusia, krokodyla, 
fokę, konie. Pierwszy raz widziałam taką żyrafę. 
Było super na tej wycieczce, było wesoło.

                          Joanna Kasperska, Anna Sass

   Najbardziej na wycieczce podobała mi się 
najdłuższa ulica w Łodzi - Piotrkowska. W zoo 
najbardziej podobały mi się lwy, tygrysy i małpy.

                                            Marcin Miklejewski

     Fajnie było w hotelu. Najbardziej podobało mi 
się wieczorne wyjście na ulicę Piotrkowską w Łodzi 
oraz powrót autobusem miejskim. Mogliśmy sobie 
usiąść i wypić kawę czy zjeść lody. W Łodzi byliśmy 
jeszcze na Dworcu PKP gdzie były ruchome 
schody, w Planetarium i w Muzeum Kinematografii. 
Bardzo podobały mi się kamery filmowe. Drugiego 
dn ia  zapakowal iśmy s ię  do  au tobusu i 
pojechaliśmy do Zoo Safari w Borysewie. 
Przejechaliśmy się ciuchcią i oglądaliśmy 
zwierzęta. Wycieczka była fajna.

                                             Piotr Maćkowiak
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   W Planetarium pan opowiadał nam o gwieździe 
polarnej i różnych galaktykach. W Muzeum 
Kinematografii pani przewodnik opowiadała jak 
kręcono bajki: "Muminki", "Bolek i Lolek", "Miś 
Uszatek" i inne. W Zoo Safari widziałam zwierzęta: 
żyrafy, lwy, małpy, aligatory, zebry, wielbłądy. Na 
wycieczce bardzo mi się podobało, pogoda 
dopisała i był to udany wyjazd.
                                                      Paulina Opara

    Znowu za nami kolejna tak wyczekiwana przez 
nas wycieczka. Tym razem wybraliśmy się do Łodzi 
i okolic. A dokładniej: Łódź, Konin i Borysewo. 
Nocowaliśmy w hotelu Boss w Łodzi. Pierwszego 
dnia naszej wycieczki zwiedziliśmy Muzeum 
Kinematografii, dworzec PKP, byliśmy też na 
pokazie gwiazd w Planetarium. A wieczorem 
pojechaliśmy zorganizowaną grupą na spacer na 
ulicę Piotrkowską. Jest to najdłuższa ulica w 
Polsce. Tak nam minął pierwszy dzień naszego 
zwiedzania. Drugiego dnia, niestety już w drodze 
powrotnej, zwiedziliśmy Zoo Safari w Borysewie, 
gdzie mogliśmy zobaczyć zwierzęta takie jak: 
tygrysy bengalskie, papugi, małpy, żyrafę. 
Widzieliśmy też trening medyczny fok oraz 
karmienie tygrysów. Zwiedziliśmy też Park Makiet 
w mikroskali w Koninie.
                                                       Joanna Kienic

    Mieliśmy ładną pogodę. Najpierw zwiedzaliśmy 
dworzec kolejowy, zabytki architektoniczne 
dawnych fabryk. Później byliśmy w Planetarium i 
M u z e u m  K i n e m a t o g r a fi i .  W  m u z e u m 
kinematografii zobaczyliśmy różne rekwizyty i 
urządzenia do wyświetlania i produkcji filmów oraz 
bajek ( projektory i kamery ). Potem pojechaliśmy 
do hotelu zakwaterować się i zjeść obiadokolację. 
Na koniec pojechaliśmy naszym autokarem na 
ulicę Piotrkowską. Drugiego dnia pojechaliśmy do 
zoo Safari w Borysewie, jeździliśmy kolejką i 
oglądal iśmy różne zwierzęta. Po drodze 
pojechaliśmy na obiad. Pod koniec wycieczki 
zobaczyliśmy Park Miniatur w Koninie. Byliśmy w 
domu o godz. 19:00. Najbardziej podobały mi się 
makiety Star Wars i z gry Word of tanks. Moje 
wrażenia z wycieczki są pozytywne.

                                             Maciej Wyszomirski

    Moje wrażenia z wycieczki są bardzo 
pozytywne. Wyjazd był bardzo owocny i udany a 
atmosfera radosna i miła.  Jestem dumny, że 
mogłem w niej uczestniczyć. Zobaczyłem wiele 
ciekawych miejsc, np.: Zoo Safari w Borysewie czy 
Muzeum Kinematografii i Planetarium w Łodzi. 
Nocowaliśmy w Hotelu Boss, gdzie mogliśmy 

o d p o c z ą ć  p r z e d  d r u g i m  d n i e m 
wycieczki. Pogoda też nam dopisała. 
Mam nadzieję, że kolejna wycieczka 
będzie równie udana i bogata we 
wrażenia.

                        Przemysław Kaniewski



22 sierpnia obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia pracy zawodowej naszej księgowej Magdaleny 
Sieradzkiej. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za słodki poczęstunek.

Piękny Jubileusz

Integracja z przedszkolakami

   10 września 2019 r. byliśmy w przedszkolu 
"Czerwona Ciuchcia"w Chodzieży na zajęciach 
ceramicznych. Poznaliśmy dzieci z grupy "Motylki". 
Dzieci było dużo i wszystkie były bardzo ładne. 
Lepiliśmy razem jesienne liście i zwierzęta leśne. 
Przedszkolaki chętnie pracowały. Dzieci pytały czy 
przyjdziemy do nich jeszcze kiedyś. Polubiliśmy je a 
one nas. Chętnie odwiedzimy je znowu.

                       Ewa, Asia, Magda, Hubert, Ola i Danka
                        Zdjęcia autorstwa Aleksandry Grośty

   Dnia 01.10.2019 roku byliśmy w przedszkolu 
Czerwona Ciuchcia w grupie „Motylki”. Zanieśliśmy 
dzieciom ceramiczne jesienne ozdoby. Przedszkolaki 
śpiewały piosenkę o liściach. Czytaliśmy dzieciom 
bajkę o jeżach. Z jesiennych, ceramicznych ozdób 
zostały zrobione zawieszki na gałąź. W ten sposób 
powstało kolorowe drzewo. Później dzieci malowały 
plastikowe kubki, z których powstały jesienne 
świeczniki. Nasza koleżanka Ola robiła zdjęcia. 
Potem piliśmy herbatę i pojechaliśmy na Warsztat. 
Miło spędziliśmy czas z przedszkolakami. Była to 
dobra, ciekawa integracja. Umówiliśmy się na kolejne 
spotkanie w listopadzie.

 Ewa Kanty, Magdalena Kaczmarek, 
Paulina Kowalska, Aleksandra Grośty,

 Joanna Kasperska Hubert Skrzypczak., 
Danuta Drzewiecka-Piechowiak 
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Dzięki współpracy z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Zielony Zakątek" 
28 sierpnia odbyła się impreza "Pożegnanie wakacji 2019".

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Wojciechowi Wrzeszczowi, 
Panu Janowi Grdeniowi, Pani Grażynce i Panu Eugeniuszowi.

Pożegnanie wakacji

   28 sierpnia odbył się piknik na ogródkach działkowych, 
w którym wziął udział Pan Mateusz Krojenka, finalista 
programu "Master Chef". Pan Mateusz pokazał nam jak 
zrobić sałatkę z makaronu i warzyw, a także lemoniadę z 
cytryn i pomarańczy. Przygotował i podał przepis na 
piersi kurczaka z grilla. Na pikniku jedliśmy także chleb 
ze smalcem i ogórkami oraz ciasta. Wspólnie bawiliśmy 
się z rodzicami przy grillu. Atmosfera była serdeczna i 
miła a spotkanie udane.
           Przemysław Kaniewski i Katarzyna Skrzypczak

    Wczorajszy dzień był dla naszego warsztatu dniem 
kończącym okres wakacyjny. Z tej okazji spotkaliśmy się 
wszyscy, wspólnie z rodzicami, na pikniku plenerowym 
na terenie działek "Zielony Zakątek" w Chodzieży. Na 
początku spotkania został został zaprezentowany pokaz 
kulinarny, podczas którego Pan Mateusz przygotował 
sałatkę z makaronu oraz orzeźwiającą lemoniadę. Drugą 
częścią spotkania było przekazanie informacji o 
projekcie unijnym dla osób niepełnosprawnych. 
Następnie rozpoczął się piknik, na którym było wiele 
pysznych smakołyków, które mogliśmy skosztować przy 
wspólnym grillu.
                                                              Joanna Kienic

    Podobało mi się jak Pan Mateusz Krojenka robił 
potrawy na grilla i lemoniadę. Dania bardzo mi 
smakowały. Impreza była fajna, pierwszy raz byliśmy na 
działkach.
                                                           Piotr Maćkowiak

    Dnia 28 sierpnia mieliśmy gri l la 
połączonego z pożegnaniem wakacji. Była 
muzyka i nawet Mateusz Krojenka, finalista 
Master Chefa, który opowiadał jak można 
doprawić sałatkę. I nawet byli zaproszeni nasi 
rodzice. Moje uszy wytrzymały cały hałas i 
rodziców uszy też wytrzymały. Była też pani co 
robi szkolenia. Naprawdę mi się podobało na 
tej imprezie i mam cudowne wrażenia.

                                      Joanna Kasperska
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Wywiad z naszą praktykantką
Pani Oliwia Matejczuk 

odbyła praktyki w 

naszym Warsztacie 
w miesiącu wrześniu. 

Uczestniczyła 
w zajęciach w 

pracowni ogrodniczo 

plastycznej. 

Opiekunem jej praktyk 

była pani Agnieszka 

Mazur. Uczy się 
w Państwowej Wyższej 

Szkole na kierunku 

pracy socjalnej. 

1.Jak się pani podobało w naszym Warsztacie?
Bardzo mi się podobało.
2.Jakie ma pani zainteresowania?
Literatura, oglądanie seriali dokumentalnych i historia. 
3.Jaką ma pani ulubioną potrawę?
Pizze każdego rodzaju, kopytka i pierogi ruskie. 
4.Czy ma pani zwierzęta?
Dwuletni kot Ofeliusz i dwunastoletni pies Keli.
5.Czy pani lubi podróżować, a jak tak to gdzie?
Tak lubię bardzo. Lubię polskie góry i zamierzam się  wybrać tam w 
następne wakacje.
6.Czy pani lubi słuchać muzyki, jak tak to jakiej? Czy ma pani ulubione 
filmy, czy lubi pani chodzić do kina?
Tak lubię szczególnie muzykę klasyczną i operową.
Nie chodzę do kina.  
7.Gdzie pani mieszka?
Mieszkam w Chodzieży. 
8.Czy w przyszłości chciałaby pani pracować w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej?
Nie wiem, przyszłość pokaże. 
9.Pani Agnieszko Mazur, jak pani ocenia pracę pani Oliwii?
Jest zainteresowana różnymi technikami plastycznymi i chce się ich 
nauczyć. 

Agnieszka Troszczyńska: Może tu pracować.
Marcin Miklejewski: Jest pracowita, słucha pani instruktorki i co pokaże 
robi.
Damian Reinke: Jest fajna, lubię ją, pracowita.
Przemysław Kaniewski: Sumienna, pracowita, lubi wykonywać nasze 
prace, razem pracujemy. 

Pani Oliwio, serdecznie dziękujemy za wywiad! Życzymy powodzenia 
w dalszej nauce i dalszych sukcesów w życiu.

                                                        Paulina Kowalska, Adrian Szajowski

Zdjęcia: Adrian Szajowski
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Zabawa przez naukę
Na uczestników tegorocznego V 

Chodzieskiego Pikniku Naukowego czekało 
mnóstwo atrakcji, bardzo dużo dzieci i 

dorosłych odwiedziło także nasze stoisko.

   Dnia 15 września 2019 roku odbył się V Chodzieski 
Piknik Naukowy „Fale”, w którym nasz Warsztat brał 
udział. Mieliśmy swoje stoisko, na którym stał duży 
pojemnik z wodą. Trzeba było za pomocą słomki, 
łopatki lub innych rzeczy zrobić fale, które popychały 
styropianową kaczkę lub drewnianą żaglówkę na 
drugą stronę. Kaczki zostały wykonane w pracowni 
ogrodniczo – plastycznej a żaglówki w pracowni 
stolarskiej. Na pikniku było 30 stoisk m.in. Straży 
Pożarnej, Pierwszej Pomocy, Policji, Marynarki 
Wojennej. Trzeba było zdobyć 30 pieczątek, na 
każdym stoisku po jednej. Wtedy można było wziąć 
udział w losowaniu nagród. Razem z tatą 
zbieraliśmy pieczątki. Żeby dostać pieczątkę trzeba 
było odpowiedzieć na pytanie albo wykonać jakieś 
zadanie. Był także puszczany balon sferyczny, na 
którym znajdowała się kamera i aparatura do 
pomiarów. Piknik był bardzo fajny, pogoda dopisała.

                                                   Paulina Kowalska 

Dzień Chłopaka

   Dnia 30 września odbył się w naszym Warsztacie Dzień Chłopaka. 
Chłopacy dostali od dziewczyn prezenty w postaci kubków, herbaty i 
batona. Dziewczyny zorganizowały także dyskotekę. Pracownia 
gospodarstwa -domowego upiekła również placek. Było bardzo 
fajnie.
                                                                     Paulina Kowalska

   Na dyskotece warsztatowej tańczyłem z Jolą Kowal, Kasią 
Skrzypczak i Pauliną Oparą. Było fajnie. Dostaliśmy od dziewczyn 
prezenty, fajnie się bawiliśmy, dyskoteka była udana. Fajnie by było 
częściej organizować takie dyskoteki.
                                                                    Hubert Skrzypczak

   Na dyskotece wszyscy się bawili, tańczyłam z chłopakami. 
Bardzo mi się podobało, było fajnie. Jestem zadowolona, że 
dyskoteka się udała. Dałyśmy chłopakom prezenty.
                                                                                Ewa Kanty

30 września świętowaliśmy Dzień 
Chłopaka. Z tej okazji 

dziewczyny przygotowały 
dyskotekę i upominki.

Drodzy Panowie! 
Życzymy Wam wszystkiego 

najlepszego, radości, spełnienia 
marzeń, zdrowia i miłości każdego 

dnia.
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   W dniu 3 października 2019 r.  odwiedziliśmy 
Bibliotekę Pedagogiczną w Chodzieży. 
Wysłuchaliśmy "Historii pewnego marzenia" w 
formie teatrzyku kamishibai. Zapoznaliśmy się 
z zawodem bibliotekarza. Spotkanie wszystkim 
podobało się, było super! 

Serdecznie dziękujemy - grupa 
zawodoznawcza.

Spotkanie w bibliotece

Kąciki zainteresowań

11 października grupa zawodoznawcza, 
wraz z instruktorem Agnieszką Gałycz - 

Woźniak, pojechała do Piły na XII Pilskie 
Subregionalne Targi Pracy i Kariery. 

Zapoznaliśmy się z różnymi zawodami, 
edukacją oraz szkoleniami.

   Były różne stoiska, na których znajdowały 
się m.in. Strefa Doradców Zawodowych, 
Strefa Szkół, Strefa Warsztatów, Planetarium 
Mobilne i Strefa Politechniki Koszalińskiej, w 
której odbyły się wykłady o najnowszych 
technologiach. Były to ciekawe zajęcia.
   Tego dnia udało nam się także uczestniczyć 
w Festiwalu Zawodów, zorganizowanym z 
okazji obchodów 100 - lecia Szkolnictwa 
Zawodowego w Chodzieży. Dziękujemy za 
zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów!

Targi pracy w Pile

Zdrowie i uroda

Borówka amerykańska
  Jest to owoc, który bardzo 
wpływa na wzrok poprawiając 
ostrość widzenia. Borówka 
ma słodko-kwaśny smak i 
można ją spożywać zamiast 
cukierków czyli słodyczy. 
Leczy różne wady wzroku i 
obniża zły cholesterol. Można 
przyrządzić pyszne jogurty i 
desery z borówek. Na zdrowie 
i smacznego.

                             Jola Kowal

Podróże to moja pasja

   Od wielu lat zwiedzam nasz kraj i Europę. Byłam 
też z tatą w Afryce, na Majorce, Krymie i  w wielu 
innych  państwach. Na leczenie i rehabilitację 
wyjeżdżaliśmy do Herviz  na Węgrzech. Jest to 
miejscowość oddalona od jeziora Balaton o 6 km. 
Jezioro w Herviz  jest największym na  świecie 
jeziorem leczniczym. Temperatura wody w ciągu 
całego roku wynosi około 36 stopni. Na tafli 
jeziora kwitną lilie wodne. Głębokość  jeziora  
sięga do 38  metrów. Lecznicza siła leży w 
bogatej zawartości związków mineralnych jak  
wapń, magnez. Zawartość w niej sodu uśmierza 
ból, uspokaja układ nerwowy, stymuluje regulacje komórek i przemianę 
materii. Zabiegi lecznicze kręgosłupa są unikatowe na skalę światową. 
Wybór odpowiedniego zabiegu wymaga specjalistycznej  konsultacji  
lekarskiej. Dzięki ogromnej wydajności źródła  woda  całego jeziora, w 
ciągu zaledwie trzech dni, wymienia się całkowicie, cały czas jest więc 
świeża i czysta. Polecam wszystkim! 
                                                                     Wiesława Paprzycka 


