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WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH  1 listopada 2012 rok

    
„Cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak 
d³ugo trwa pamiêæ o nim”.

Pamiêtamy ...

Z³o¿yliœmy na grobie œp. Kasi 
Soczki i œp. Pani Walerii 

Jab³oñskiej ikebany i 
zapaliliœmy znicze.  

Agnieszka Troszczyñska

     By³am na mszy œwiêtej w 
Wyszynach o godzinie 12:00. 
Potem by³am u cioci Teresy i u 
wujka Zenka na kawie i potem 
pojechaliœmy do Chodzie¿y na 
groby do Taty, dziadka i do babci. O 
godzinie 14:00 by³a msza œwiêta a 
po mszy poszliœmy do mojej babci 
Marysi na ciasto i na kawê. By³ 
wujek Janusz z Obornik Œl¹skich.

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 

 W WTZ W GÊBICACH       15 listopada 2012 rok

Paulina Kowalska
     Dnia 15.11.2012  roku  pojechaliœmy  autobusem do Gêbic na  dyskotekê andrzejkow¹. Kiedy 

weszliœmy i wszyscy usiedli, pani Kierownik z Gêbic przywita³a nas. Nasza Pani  Kierownik 
Ma³gosia da³a w podziêkowaniu ceramicznego anio³a. PóŸniej  by³ poczêstunek. Mo¿na by³o 

zjeœæ   bigos, sa³atkê,  kie³basê,  placek, do picia by³a kawa, sok, cola. Kiedy zjedliœmy zaczê³a 
siê dyskoteka. Wszyscy tañczyli,   ja   te¿ zatañczy³am kilka razy. By³o bardzo fajnie.

Agnieszka Troszczyñska
    Podoba³a mi siê  w Gêbicach  ta  zabawa  
andrzejkowa,  by³o  fajnie,  tañczy³am  z  
ch³opakami.  By³y  fajne piosenki. By³  
poczêstunek:  ciasto,  owoce,  bigos  i  kie³basa. 
Chcia³abym  ¿eby wiêcej  by³o takich  imprez. 

Paulina Opara
     Bardzo  mi siê  podoba³o w Gêbicach. Byli 
fajni ludzie, mogliœmy zatañczyæ z nimi i siê z nimi 
zapoznaæ. Na dyskotece by³o super, by³o dobre 
jedzenie, by³y s³odycze, kawa i herbata oraz 
napoje. Bardzo siê ciszê, ¿e zostaliœmy 
zaproszeni do Gêbic.

Bobas
      W Gêbicach na dyskotece andrzejkowej bardzo 
mi siê podoba³o. Sala by³a du¿a i by³o wiele miejsca 
do tañczenia. By³ smaczny poczêstunek. Do tañca 
puszczali muzykê zró¿nicowan¹ przez wie¿ê dwaj 
did¿eje. Uwa¿am dyskotekê za udan¹, szkoda, ¿e 
czas tak szybko min¹³ i trzeba by³o wracaæ do 
Chodzie¿y.
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JAK PRZE¯YWAMY 

 BO¯E NARODZENIE?
Jola Kowal

      Lubiê  Œwiêta, s¹ dla mnie czymœ przyjemnym. Mam 
kilka dni wolnych  od zajêæ i mogê odpocz¹æ i przemyœleæ 
wa¿ne sprawy. Bardzo lubiê ubieraæ w wigiliê choinkê, w 
Œwiêta ogl¹daæ ró¿ne programy œwi¹teczne. Nie rozumiem 
dlaczego  wielu ludzi  nie lubi Œwi¹t, zw³aszcza  ci,  którzy  
s¹  katolikami.  Niektórzy nie  lubi¹ œwi¹tecznych  
przygotowañ. 

Agnieszka Troszczyñska

       W Œwiêta idê do koœcio³a. Bo¿e Narodzenie dla mnie 
znaczy, ¿e jestem blisko Boga, chodzê do spowiedzi i do 
komunii œwiêtej. W Œwiêta spêdzam czas z rodzin¹ i mam 
wolne.

 Przemo

      Prze¿ywam  Œwiêta w gronie rodzinnym  oraz w sposób 
duchowy. Idê na uroczystoœci do koœcio³a by spêdziæ je 
radoœnie z bliskimi. Dla  wielu osób Œwiêta to tylko zakupy w 
supermarketach i robienie innych rzeczy, które nie maj¹ 
wymiaru chrzeœcijañskiego.  Bo¿e Narodzenie nale¿y 
prze¿yæ godnie i w sposób duchowy.

Paulina Opara

        Ja Œwiêta prze¿ywam dobrze, bo je lubiê. To pami¹tka narodzin  
Jezusa Chrystusa w Betlejem. Ludzie na te Œwiêta  szalej¹ z  zakupami, 
nie podoba mi siê to. Za wczeœnie te¿ w sklepach s¹ œwi¹teczne s³odycze. 
Te Œwiêta s¹ fajne bo mo¿na  œpiewaæ kolêdy i ubieraæ choinkê.

Paulina Kowalska

         Œwiêta Bo¿ego Narodzenia prze¿ywam zawsze w 
gronie rodziny. Dla mnie Œwiêta  oznaczaj¹ ubieranie choinki, 
zapach jedzenia na stole,  lampki przed domem. Moim 
zdaniem ludzie ró¿nie przeszywaj¹ Œwiêta i ró¿ne maj¹ dla 
nich znaczenie.  
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NASZE SUKCESY
“INNY ŒWIAT JEST TU”

Troje naszych uczestników wziê³o udzia³ w  V Wielkopolski Przegl¹dzie Twórczoœci Plastycznej 
Osób Niepe³nosprawnych pt. „Inny œwiat jest tu”. Organizatorem konkursu by³o Stowarzyszenie 

„Œwiat³o Nadziei” oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu Pomocy 
Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej „Œwiat³o Nadziei” w Koœcianie.

        Piotr      Sobkowski 
zaprezentowa³ swoje 
prace w   kategorii 
„Portret”,     Marcin 
Miklejewski lepiej poczu³ 
siê „W krainie roœlin i 
zwierz¹t”, za to  „Mój 
inny   œwiat” przedstawi³  
z w³asnej perspektywy  
£ukasz Jancon. Jaka¿ 
by³a nasza radoœæ, kiedy 
okaza³o siê, ¿e w ka¿dej 
z trzech kategorii,     nasi 
warsztatowi panowie 
zdobyli    nagrody -
wyró¿nienia,   nagrody 
rzeczowe  oraz  s³odkie 
upominki.

Laureatom oraz opiekunowi ca³ego przedsiêwziêcia – naszej instruktor 
Danucie Drzewieckiej – Piechowiak serdecznie gratulujemy!

“KA¯DY INNY! WSZYSCY RÓWNI!”

III miejsce  w konkursie na najlepsz¹ akcjê spo³ecznie u¿yteczn¹
   
         Nasz Warsztat wzi¹³ udzia³ w konkursie  na najlepsz¹  akcjê 

spo³ecznie u¿yteczn¹. Organizatorem  konkursu by³a  Wielkopolska 
Rada Koordynacyjna  Zwi¹zek Organizacji Pozarz¹dowych w 
ramach projektu „Ka¿dy inny! Wszyscy równi! - promocja 

pozytywnych postaw wobec osób z niepe³nosprawnoœci¹''. 
     G³ównym celem  tego konkursu by³o  wy³onienie  oraz 
nagrodzenie warsztatów  z terenu województwa  wielkopolskiego, 
które zrealizowa³y lub s¹ w trakcie realizacji ciekawej akcji spo³ecznie 
u¿ytecznej. W g³ównej mierze mia³y  to byæ dzia³ania  prze³amuj¹ce 
stereotyp niepe³nosprawnoœci i kreuj¹ce pozytywny  wizerunek osób 
z niepe³nosprawnoœci¹, zaanga¿owanych spo³ecznie a wiêc idee, 
które s¹ nam bliskie. Wszystkich, którzy chcieliby przeczytaæ i oceniæ 
nasze konkursowe prace zapraszamy  na nasz¹  stronê internetow¹: 
www.wtz.netbiz.pl
        O zajêciu przez nas trzeciego miejsca dowiedzieliœmy siê 22 
listopada podczas  II Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii 
Zajêciowej w Poznaniu.
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JAKIE WYDARZENIA W 2012 ROKU 

BY£Y DLA NAS WA¯NE?
Przemo

        Wa¿nym  dla nie wydarzeniem  w Polsce   by³y 
Mistrzostwa  Europy w Pi³ce No¿nej, które 
dostarczy³y  mi  wiele  atrakcji. Mi³o wspominam 
tak¿e Bal Starosty w Budzyniu, który by³ bardzo 
udany.  Du¿¹ zmian¹ by³o przyjœcie na Warsztat 
naszej nowej pani  kierownik  Ma³gorzaty 
Staszewskiej.       

Paulina Opara

        8 stycznia odby³ siê XX fina³ Wielkiej Orkiestry 
Œwi¹tecznej Pomocy. Jest  to bardzo wa¿ne 
wydarzenie dla ca³ej Polski. Na czele z Jurkiem 
Owsiakiem zbieraliœmy pieni¹dze na sprzêt 
potrzebny do szpitali  dla chorych dzieci.
   3 marca by³a katastrofa kolejowa  pod 
Szczekocinami. By³o to dla mnie smutne i tragiczne 
wydarzenie. Chcia³abym, ¿eby takie wypadki nie 
mia³y nigdy miejsca, bo zazwyczaj gin¹ w nich 
ludzie.
        8 czerwca  rozgrywa³y siê Mistrzostwa Europy 
w Pi³ce No¿nej Euro 2012. By³o to dla mnie bardzo 
wa¿ne wydarzenie poniewa¿ Polska razem z 
Ukrain¹ by³a organizatorem. Nasza dru¿yna nie 
dosz³a do fina³u. Mimo to jestem bardzo 
zadowolona, ¿e Polska by³a gospodarzem takiego 
turnieju.

Jola Kowal

      Najbardziej  zaskakuj¹cym wydarzeniem 
by³o w 2012 zginiêcie pó³rocznej Madzi z 
Sosnowca. Okaza³o siê, ¿e matka zabi³a 
w³asn¹  córkê. Wa¿nym wydarzeniem  w 
Polsce by³y Mistrzostwa Europy w Pi³ce 
No¿nej -  szkoda tylko,  ¿e nasza dru¿yna 
s³abo wypad³a  w tym turnieju  Wa¿nym 
wydarzeniem by³yIgrzyska  Olimpijskie  w 
Londynie . By³am bardzo dumna , ¿e Polacy, 
zdobyli trochê medali  w ró¿nych  
dyscyplinach . 
  Bardzo mnie poruszy³a   krytyka 
niepe³nosprawnych  sportowców  na 
Olimpiadzie.  Uwa¿am  takie wypowiedzi  za 
chamskie. Osoby niepe³nosprawne maj¹  
takie same prawa  jak osoby pe³nosprawne. 
Nasi olimpijczycy  zdobyli du¿o medali 
widzia³am jak byli bardzo z siebie dumni.
Bardzo podoba³a mi siê Paraspartakiada, w 
której braliœmy udzia³ we wrzeœniu.

PODSUMOWANIE ROKU 

JANUSZA KORCZAKA        
We wtorek, 4 grudnia 2012 

roku, odby³o  siê podsumowanie 
roku Janusza   Korczaka w  
M³odzie¿owym Domu Kultury w 
Chodzie¿y.   Z  tej  okazji 
przygotowaliœmy wystawê prac 
zwi¹zanych z  t¹ tematyk¹.  
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do 
podziêkowania    wszystkim    
zaanga¿owanym  instytucjom,  w 
tym tak¿e naszemu Warsztatowi,   
które  od Pana Wicestarosty 
odebra³a nasza Pani Kierownik 
Ma³gorzata    Staszewska. 
Obejrzeliœmy  równie¿ spektakl,    
który przygotowa³y chodzieskie 
szko³y. 
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K¥CIKI ZAINTERESOWAÑ
Obie¿yœwiat 

K¹cik podró¿niczy

       Witam Drogich Czytelników!  W tym numerze 
gazetki chcia³abym Was zachêciæ do zwiedzenia 
wyspy Tropical Islands, która znajduje siê w 
Niemczech niedaleko Berlina.  
       Tropical Islands -  jest to najwiêkszy 
tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie. 
W Berlinie znajduje siê najwiêksza  na  œwiecie 
hala samonoœna. Kompleks zlokalizowany jest w 
kraju zwi¹zkowym Brandenburgia w powiecie 
Dahme- Spreewald, w gminie Halbe  w dzielnicy 
Brand, oko³o 60km na po³udnie  od Berlina i oko³o 
100km na pó³noc od Drezna, oko³o 90km na 
zachód od granicy z Polsk¹ w Gubinie. Mo¿na 
zamówiæ sobie nocleg w S³ubicach w hotelu 
podlegaj¹cego pod Oœrodek Sportu i Rekreacji.  
Równie¿ mo¿na zakupiæ bilety na ca³y dzieñ  
przenocowaæ na tropicalu. Mo¿na pop³ywaæ w 
basenach z ³adnym pejza¿em i poczuæ siê jak by 
siê by³o na wyspie Bahama wœród palm. A tak¿e 
rozprê¿yæ siê w jackuzzi i pozje¿d¿aæ na 
zje¿d¿alniach. Mo¿na te¿ zakupiæ mro¿ony napój 
o smaku kiwi w kubeczku z palm¹. Mo¿na sobie 
zakupiæ kawê i ciasto oraz ró¿ne inne smako³yki. 
Po mi³ym spêdzonym dwunastogodzinnym 
czasie w Tropicalu czas by³o wracaæ do S³ubic, a 
w drodze powrotnej wst¹piliœmy na dobr¹ 
obiadokolacjê - karkówkê z ziemniakami i 
zestawem surówek oraz herbatê. Zachêcam 
drogich czytelników do zwiedzenia tego 
Tropicalu. Naprawdê warto!         

Jola Kowal

Zdrowie i uroda

        Szyde³kowanie  jest  to robótka bardzo fajna  i 
wyciszaj¹ca. Pomaga cz³owiekowi  siê  i 
zrelaksowaæ. Uspokaja i rozwija, jest  to œwietny 
trening dla rozwijania umys³u. Tak jak i inne robótki 
rêczne.

Paulina Opara

Dziki

     Przy drodze, za siatk¹ ko³o domu mojej babci oraz 
dziadka,  przychodz¹  dziki - du¿e i ma³e. 
Postanowiliœmy im pomagaæ i dlatego dokarmiamy je. 
Dajemy im wszelkie resztki takie jak: obierki, suchy 
chleb i jab³ka. Jest wœród nich ma³y „Kajtek,” tak 
nazwaliœmy go. Najbardziej zaprzyjaŸniony z nimi jest 
mój dziadek- dziki jedz¹ mu z rêki!



OTWARCIE WYSTAWY 

BO¯ONARODZENIOWEJ W SKLEPIE 
U PANA ARKA ZIMNEGO  
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8 grudnia odby³a siê wystawa w sklepie  “Arka”. Goœci przywita³am ja - Paulina Opara. Robiliœmy 
³añcuch ekologiczny z butelek. Malowaliœmy je  farbami, które siê nie zmyj¹ na deszczu. Ten 
³añcuch zostanie powieszony na choince na chodzieskim Rynku. Bardzo mi siê podoba³o. 

Wygra³am telewizor, z którego by³yœmy z mam¹ bardzo dumne  bo wspólnie wykonywa³yœmy 
³añcuch. Mojej mamie te¿ siê podoba³o. D³ugo cieszyliœmy siê swoim szczêœciem i nie zapomnimy 

tego dnia do koñca ¿ycia.         
                                                                                                                                    Paulina Opara                                                                                                                   

Jola Kowal
   
     By³o bardzo fajnie. Robiliœmy ³añcuch z butelek plastikowych. Butelki trzeba by³o poci¹æ w paski i 
pomalowaæ. Kolêdy œpiewa³ pan Krzysztof Koniarek. Po chwili przyszed³ Miko³aj i rozdawa³ prezenty- 
kalendarze, maskotki, telewizory, rowery, laptopa, rolki  i p³yty. Najbardziej podoba³o mi siê jak zaczêliœmy 
przygotowywaæ wystawê. Powiesiliœmy  ozdoby i  uk³adaliœmy  dekoracje œwi¹teczne. Przed sklepem  dzieci 
podchodzi³y do  okna  i ogl¹da³y nasze  dekoracje   œwi¹teczne. To  by³o niesamowite prze¿ycie - by³am z 
siebie taka dumna. Cieszy³am siê, ¿e po raz   pierwszy   z  kole¿ank¹  przygotowywaliœmy wystawê w 
sklepie.
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NASZE SPOTKANIE WIGILIJNE 
W tym roku do wspólnego, wigilijnego sto³u 

zasiedliœmy ju¿ w pi¹tek, 14 grudnia o godzinie 10:30.

Agnieszka  Troszczyñska 

         Podoba³a mi  siê wigilia  w WTZ. Prze³amaliœmy siê 
op³atkiem tak¿e z zaproszonymi goœæmi. By³ poczêstunek: 
œledzie, sma¿ony karp, barszcz, kapusta z grzybami i  by³ 
placek. By³a te¿ nasza lokalna ekipa telewizyjna.  
Dostaliœmy  paczki z kubkiem  i ze s³odyczami  i dosta³am od 
Joli Kowal  prezent i od Kasi Skrzypczak  czekoladê . By³ te¿ 
ksi¹dz  proboszcz  z koœcio³a  NNMP.

KIERMASZ WIGILIJNY NA 

CHODZIESKIM RYNKU
Przemys³aw Kaniewski

   W dniu 16 grudnia odby³a siê na 
chodzieskim Rynku Miejska Wigilia, na której 
by³o du¿o ludzi. Tegoroczn¹ imprezê otworzy³ 
Pan Burmistrz Jacek Gursz. Nasz Warsztat 
mia³ swoje stoisko, na którym mo¿na by³o 
zakupiæ nasze prace. Odwiedzi³ je  Œwiêty 
Miko³aj, z którym mo¿na by³o zrobiæ sobie 
zdjêcie.  Na Rynku by³a te¿ szopka, na której  
mo¿na by³o zobaczyæ zwierzêta: lamy oraz 
koniki. By³y te¿ inne stoiska, na których mo¿na 
by³o nabyæ inne ciekawe pami¹tki i prace, lub 
te¿ zjeœæ wigilijne potrawy. Na choince zosta³ 
zawieszony nasz ³añcuch, który wykonaliœmy 
podczas otwarcia wystawy w sklepie “Arka”. 
Bardzo cieszê siê, ¿e mog³em wzi¹æ czynny 
udzia³ w tak fajnej Wigilii na Rynku w 
Chodzie¿y.


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

