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Dnia  30.06.2011 roku odbył się piknik nad Jeziorem Miejskim w Chodzieskim 

Klubie Żeglarskim „LOK”. Była kiełbasa z grilla oraz sok. Były też prezenty 
imieninowe dla solenizantów. Bardzo dziękujemy Panu Sobkowskiemu za 
udostępnienie  terenu i sprzętu. 
                                                                                                    Paulina Kowalska 
 

 
Pewnego 

sobotniego letniego  
popołudnia 
zdecydowaliśmy z 
rodzicami, że 
wybierzemy się na 
„Wiatrakalia”. To cykl 
koncertów i spotkań z 
ludźmi z telewizji. 
Wszystko odbywało  się 
na plaży miejskiej w 
Margoninie.  Udało się 
mi wejść bo osoby 
niepełnosprawne miały 
wstęp za darmo. Akurat  
trafiliśmy  na spotkanie  

z  aktorami  z serialu 
„Linia życia”. Ludzi było 
naprawdę sporo, 
można było też dostać 
gadżety z tego serialu. 
Ja dostałam  zawieszkę 
do komórki i torbę. 
Miałam również to 
szczęście  i dostałam 
trochę autografów od 
aktorów. Miał swój 
występ również Łukasz 
Zagrobelny i Kaja. Był 
też tort  z okazji 
tysięcznego odcinka 
serialu i mieliśmy  

okazję go spróbować, 
był pyszny. Można było 
też  zrobić sobie zdjęcie 
z aktorami, ale ja nie 
robiłam bo nie wzięłam 
aparatu. Reszta urlopu 
upłynęła na spacerach, 
często był kierunek nad 
jeziorko a dzieciaki 
mogły nad wodą 
poszaleć i na  zamku 
dmuchanym. Wrażenia 
z urlopu w tym roku 
były całkiem fajne. 

                                                                                                                    Asia Kienic   
 
 

W pierwszy 
dzień urlopu 
wyjechałam nad morze 
na 6 dni.  Pogoda była 
w kratkę. Głównie 
spacerowałam z mamą 

po mieście ale też 
brzegiem plaży. Była 
też zabawa i grill. Po 
powrocie  
przeprowadzałam się z 
pierwszego piętra na 

parter w domu. Reszta 
urlopu upłynęła mi na 
odpoczynku.    
 

                                                                                                        Paulina Kowalska 
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Cały miesiąc 

sierpień spędziłam w  
domu. W niektóre  dni  
jechałam rowerem do 
Margonina na zakupy. 
W dni deszczowe 
grałam na komputerze i 
sprzątałam  w domu. 

Trzy razy w miesiącu   
pojechałam z  tatą  do 
Szczecina do szpitala, 
odwiedzić brata, który 
miał przeszczep 
wątroby. W drugiej 
połowie sierpnia  
pojechałam  z  

rodzicami i babcią 
odwiedzić krewnych. W 
czasie urlopu, 
pojechałam do 
Margonina do biblioteki, 
wypożyczyć książki.   

                     Jola Kowal 
 

Literatura 
 
Witam 

wszystkich, w tym 
numerze napiszę o 
książce, która nosi tytuł 
„Miłości ich życia”, 
której autorem jest  
Louis Baldwin. Książka 
jest zbiorem 
romantycznych 
opowieści od czasów 

Kleopatry i Marka 
Antoniusza, kończąc na 
naszych czasach. Są w 
niej wymienieni między 
innymi:   Królowa 
Wiktora i Książę Albert, 
Józefina  de 
Baeuharniais i 
Napoleon Bonaparte,  
Królowa Elżbieta I i 

Robert Dudley, 
Eleonora  Roosevelt i 
Franklin Delano 
Roosevelt, Maria 
Skłodowska i Piotr 
Curie, Maria Antonina i 
Ludwik XVI oraz wielu 
innych. Książka jest 
ciekawa i warta 
przeczytania.   

                                                                                                           Paulina Kowalska 
                      

Zdrowie i uroda 
  

Chciałabym 
zachęcić wszystkich do 
mycia rąk, po brudnych 
pracach w ogrodzie, po 
wyjściu z toalety. Jeżeli 
nie umyjemy rąk to na 
naszych dłoniach 
pojawiają się bakterie i 

drobnoustroje, które 
prowadzą do chorób 
układu pokarmowego. 
Bakterie te rozmnażają 
się w przewodzie 
pokarmowym, głównie 
w jelicie cienkim, 
powodując bóle 

brzucha. Warto 
pomyśleć o mydełku 
turystycznym i małym 
ręczniczku - te dwie 
rzeczy można mieć w 
torebce. 

 
                   Jola Kowal  

                                                                                                               

Kulinaria 
Zebra ( babka ) 
Składniki: 
5 jaj, 1,5 proszek, 
1,5 szklanki cukru,   
1,5 szklanki mąki 
pszennej, 1,5łyżki kakao,  

1 szklanka mąki 
krupczatki, 
1 szklanka wody letniej,  
1 szklanka oliwy. 
Wykonanie: 
Białka ubić na sztywno, 
następnie wsypywać 

cukier ubijając powoli i 
dodać żółtka wszystkie. 
Białka nadal ubijając aż 
się zrobi taka piana, 
dodać mąkę przesianą 
pszenną i krupczatkę 
oraz proszek do 
pieczenia (mieszać 
łopatką drewnianą 
powoli dodawać oliwę i 
letnią wodę wszystkie 
składniki wymieszać. 

Ciasto podzielić na 
dwie części do jednej 
części dodać 1,5 łyżki 
kakao i 1,5 łyżki maki 
pszennej. ) do drugiej  
3 łyżki mąki pszennej. 
Wysmarować 
margaryną korytko i 
obsypać bułką tartą 
ciasto wlewać na 
przemian: białe 
kakaowe białe.             

                                 Jola Kowal  
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Przysłowia 
 
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie  jesień.   
Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.  
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.  
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.  
 
                                                                                             Paulina Opara 
 

Moi idole  
 

Michał 
Kubiak- 
urodził 

się 28 
lutego 
1988 

roku w 
Wałczu. Jest polskim 

siatkarzem grającym na 
pozycji przyjmującego. 
Gra w reprezentacji 
Polski. Przed 
rozpoczęciem kariery w 
piłce siatkowej grał w 
siatkówkę plażową. 
Wraz ze Zbigniewem 

Bartmanem zajął 
pierwsze miejsce w 
Mistrzostwach Europy 
oraz drugie miejsce w 
Mistrzostwach Świata. 
Jest dobrym 
sportowcem i dobrze 
gra w piłką.  

           
              Jagódka  

 

 
Słynie ze wspaniałych, długich spacerów 
nad jeziorem Miejskim, na które mogą się 
także wybrać osoby niepełnosprawne na 
wózku. Deptak jest pięknym i urokliwym 
miejscem i można tu spędzić dużo 
wolnego czasu. Można podziwiać piękno 
przyrody spacerując nad wodą. Możemy 
być dumni, że właśnie w naszym mieście 
powstała taka promenada. My z naszą 
grupą ogrodniczo - plastyczną 
odwiedziliśmy to piękne miejsce. 

     Przemo  
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6 września 2011 roku w 

Chodzieży odbył się Mały Festiwal 
Filmowy Integracja Ty i Ja. Wydarzenie 
to miało tu miejsce pierwszy raz dzięki 
współpracy chodzieskiego 
Stowarzyszenia Na Górze z 
organizatorem Europejskiego Festiwalu 
Filmowego Integracja Ty i Ja w 
Koszalinie. 

Pokazane zostały 
krótkometrażowe filmy, których tematem 
jest życie osób niepełnosprawnych, bądź 

są realizowane przez osoby niepełnosprawne. Oprócz kilku filmów dokumentalnych i 
dokumentów fabularyzowanych przesłanych z festiwalu w Koszalinie, 
zaprezentowane zostały dwa filmy animowane, które powstały w Stowarzyszeniu Na 
Górze. Pierwszy z nich pt. „Co to jest?” otrzymał dwa lata temu na koszalińskim 
festiwalu Grand Prix za najlepszy film amatorski. Zrealizowała go grupa 22 osób 
niepełnosprawnych i 3 instruktorów z Chodzieży. Drugi z nich był w Koszalinie 
pokazywany w tym roku. Oba te filmy są do obejrzenia na internetowej stronie 
stowarzyszenia: nagorze.org 

Oprócz projekcji kinowych, odbyła się w Chodzieży wystawa obrazów i 
wytworów z gliny wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Ich autorami są 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży i Rzadkowie. Poza tym na 
wystawie pojawiły się fotografie z zajęć integracyjnych dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 2 w Chodzieży. Zaprezentowane również zostały plakaty, będące 
efektem projektu Stowarzyszenia Na Górze pt. „Nigdzie nie jest tak jak tu”, w czasie 
którego niepełnosprawna młodzież z Chodzieży wykonała zdjęcia i kolaże swojego 
miasta. 
          W. Retz  
 

Dnia 06.09.2011 roku odbył się w 
Chodzieskim Domu Kultury pokaz 
krótkometrażowych  filmów, między innymi 
wyświetlono „Symfonia ciszy”, „Brzydkie  
słowa”, „Mama”. Również ruszyła ósma 
edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego 
„Integracja Ty i Ja”, która potrwa od 6 do 10 
września 2011 roku w Koszalinie i w innych 
miastach Polski. Festiwal stał się jednym z 
największych  wydarzeń filmowych 
poświęconym osobom niepełnosprawnym 
w Europie. Głównym celem  festiwalu jest 
wspieranie integracji osób niepełnosprawnych. Festiwal  jest także miejscem 
promocji aktorów z niepełnosprawnością, którzy cały czas mają ograniczone szanse 
na zaistnienie na dużym ekranie     
                                                                                              Paulina Kowalska 
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Dnia 30 września pożegnaliśmy Panią Kasię, kierowniczkę Warsztatu. Pani 

Kasia przyniosła pożegnalny placek i kawę. Dostała także upominki od kadry, 
Samorządu i uczestników. W czasie podziękowań wszyscy uczestnicy uściskali 
Panią Kasię. Ja osobiście podziękowałam za 14 miesięcy współpracy. Dla mnie Pani 
Kasia była zawsze bardzo miła i pomagała, kiedy mogła. Ja jako nieliczna nie 
płakałam.  
  

           Paulina Kowalska  
 

    
 

Dnia 30.09.2011roku pożegnaliśmy Panią kierownik Katarzynę  Ścigałę, która 
poszła na nowe stanowisko pracy. W  pożegnaniu  wzięła  udział  pani Prezes  
Wanda Ślesińska, która  podziękowała Pani Kasi  za pracę   w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej. Instruktorzy  i młodzież  podziękowali za współpracę  wręczając  
prezenty,  upominki oraz kwiaty. Przy   składaniu  życzeń  było dużo wzruszeń  i łez. 
Pani  Kasia była dla nas miła, życzliwa, pomagała nam, mogliśmy z nią pogadać, 
była  tolerancyjna.  

Życzymy  Pani Kasi w nowej pracy powodzenia , sukcesów, 
wytrwałości, nowych przyjaciół  i znajomych. 

                                                                                                                         
                                 Jola Kowal 
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Pani Kasia była miła, fajna i dobra. Dużo nam pomagała w różnych sprawach, 
rozmawiała z nami. Z Panią Kasią było fajnie na wycieczkach i zabawach.  
 

Paulina Opara  
 

Pani Kasia była dla nas bardzo miła,  sympatyczna, serdeczna, pomocna, 
opiekuńcza i lubiana. Była z nami w Warsztacie przez 5 lat. Dziękujemy Jej za ten 
czas. Każdy z nas będzie pamiętał, jak była z nami związana. Życzymy Jej w nowej 
placówce wielu sukcesów zawodowych. Zawsze będziemy Ją pamiętali z dobrej 
strony.            

Przemo 
 

 
 
Dnia 3 października przyszła na Warsztat 

nowa kierowniczka Pani Małgosia. Ja osobiście 
jeszcze  z nią nie rozmawiałam. Myślę, że wszyscy 
się przyzwyczaimy do nowej kierowniczki.  
                                      
                                                   Paulina Kowalska          
 
 
 

 
W miesiącu październiku przyszła nowa Pani Kierownik Małgorzata 

Staszewska. Bardzo ciepło Ją witamy  i życzymy sukcesów, wytrwałości i sił w nowej 
pracy. Chcemy ją bliżej poznać dlatego krótki wywiad przeprowadziła Jola Kowal.  

 
1.Czym się Pani interesuje? 
Interesują mnie zwyczaje i obrzędy innych 
kultur, antropologia, psychologia, zjawiska 
niewyjaśnione…  
 
2. Czy ma Pani jakieś zwierzęta w domu? 
Tak, mam małego pieska. 
 
3. Jakiej muzyki lubi Pani słuchać?  
Najbardziej starej, dobrej ( stary, dobry rock: 

Genesis, Queen, Aerosmith, Scorpions, The Police,…) . 
4. Co Pani lubi robić w wolnych chwilach.? -Bardzo lubię czytać książki i 
spacerować.  
5. Jakie są Pani ulubione potrawy? - Lubię prawie wszystko – oprócz ryb.  
6. Czy Pani lubi podróżować? - Bardzo lubię.  
7. Czy Pani czuje się u nas dobrze? - Tak, od pierwszego dnia. 
8. Jakie są Pani pierwsze wrażenia w Warsztacie? - Pierwsze wrażenia: miła, 
przyjacielska atmosfera. 
9. Czy planuje Pani jakieś zmiany tu na Warsztacie? - W tej chwili nie – nie ma 
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potrzeby zmieniać czegoś, co dobrze funkcjonuje. A później – pewnie tak, nie można 
stać  w miejscu.  
10. Czy pracownicy mogą liczyć na jakieś znaczące podwyżki? - Pewnie  
      Jeżeli tylko będą fundusze  

          

Od 22 kwietnia pieczę nad warsztatowymi 
finansami przejęła nasza nowa księgowa, 

Pani Magdalena Sieradzka. 
 

 W tej trudnej   
i odpowiedzialnej pracy życzymy Jej by miała 

dużo sił i entuzjazmu  każdego dnia i żeby 
kasa zawsze się zgadzała. 

9 października 2011 roku mogliśmy wziąć udział w wyborach do Parlamentu. 
Czy wszyscy skorzystaliśmy z prawa wyboru przyszłej władzy? 

 
W tym  roku niestety nie byłam na wyborach ponieważ, przyznam się, miałam 

lenia. Wiem, że wybory są  ważne. Od nich zależy co będzie się działo nowego w 
kraju. Głosowanie powinno być obowiązkowe dla każdego człowieka, chociaż 
niektórzy mówią, że nie idą głosować bo się nic w kraju nie zmieni.  

           Joanna Kienic 
 

Wybory parlamentarne odbywają się raz na 4 lata. Wybieramy 100 senatorów i 
460 posłów. Parlament  składa się z Sejmu i Senatu. Wybory są po to, żeby w Polsce 
było dobrze. Całą niedzielę ludzie przychodzili głosować  do urn wyborczych - ja też  
byłam zagłosować. Warto chodzić na wybory bez nich byłby w Polsce bałagan. 
Myślę, że warto głosować też na młodszych kandydatów i dać im szansę. Każdy 
otrzymał 2 listy do głosowania i trzeba było postawić znak x przy wybranym 
kandydacie.                                                                                     

                                                                                                   Jola Kowal  
   

Wybory były w godzinach od 7:00 do 21:00. Nie wziąłem udziału w głosowaniu 
bo uważam, że przez te 4 lata nic się nie zmieniło na lepsze, nic nie zrobili bo nie 
mają pieniędzy. Wszystko w sklepach podrożało i myślę, że lepiej już nie będzie. 
Będą tylko się kłócić, obiecywać,  że będzie lepiej. Dlatego nie poszedłem głosować. 

 
       Hubert Księżniakiewicz 

    
W niedzielę odbyły się wybory, w  których nie wziąłem udziału. Uważam, że 

nie było na  kogo głosować,  kandydaci byli  niewłaściwi. I tak nigdy nie było lepiej i 
nigdy nie będzie.   

           Krzysztof Tews 
 


