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Z płytą DVD

Radosnych Świąt Bożego NarodzeniaRadosnych Świąt Bożego Narodzenia

Niech świąteczny czas  będzie pełen atmosfery radości, 
wytchnienia  i zatrzymania od codziennego pędu. 
Życzymy, by Św.Mikołaj przyniósł Wam 

i nam wszystkim najpiękniejszy prezent - dużo miłości! 

Kochani!Kochani!
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Odwiedziliśmy groby przyjaciół
„Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach,
ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.

Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.”

H.Bechler

    W dniu 31 października, dzień przed Świętem Zmarłych, jak 
nakazuje tradycja, część młodzieży wraz z kadrą wybrała się na 
chodzieski cmentarz postawić kwiaty oraz zapalić znicze 
naszym zmarłym przyjaciołom. Druga grupa w składzie: pan 
Marek Goral, Karol Woźniak, Wojciech Połczyński i ja wraz z 
instruktorem Andrzejem Pływaczykiem pojechaliśmy na grób 
księdza Kazimierza Józefiaka. 
                                                              Wiesława Paprzycka

Wizyta delegacji z Ukrainy
13 listopada gościliśmy w naszym warsztacie 

delegację z Ukrainy. Nasi goście zapoznali się z 
działalnością placówki i zobaczyli jak wygląda praca 

w poszczególnych pracowniach.

   3 grudnia 2019 roku duża grupa z naszego 
Warsztatu uczestniczyła w obchodach 
M i ę d z y n a r o d o w e g o  D n i a  O s ó b  z 
Niepełnosprawnościami w Chodzieskim Domu 
Kultury. Na scenie odbyły się występy dzieci i 
młodzieży. Imprezę rozpoczął pan starosta 
Mirosław Juraszek, który powiedział także kilka 
słów o naszym Warsztacie. Wyświetlono także 
film o funkcjonowaniu naszego Warsztatu. Było 
bardzo fajnie i miło. Podczas występów 
poruszone zostały różne tematy, między 
innymi o zachowaniu osób pełnosprawnych w 
stosunku do osób z niepełnosprawnościami, o 
segregacji śmieci i zdrowym odżywianiu.

                                             Jolanta Kowal

   N a  s p o t k a n i u  d o m i n o w a ł  t e m a t 
niepełnosprawności. Byli zaproszeni goście z 
przedszkoli i ze szkół. Oglądaliśmy występy 
dzieci i młodzieży - niektórzy śpiewali a jeszcze 
inni tańczyli. Pan grał także na fortepianie. 
Występy były różnorodne i bardzo mi się 
podobały.
                                       Marcin Miklejewski

   Bardzo mi się podobała wczorajsza impreza. 
Pokazano nasz film i były ciekawe występy 
dzieci z przedszkoli i ze szkół.

                                       Paulina Kowalska

Międzynarodowy Dzień 
Osób z Niepełnosprawnościami

Film można obejrzeć na załączonej płycie DVD.



Zajęcia integracyjne z przedszkolakami
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Przedszkole „Czerwona Ciuchcia”
   5 listopada grupa ceramiczna odwiedziła 
starszaków w przedszkolu "Czerwona Ciuchcia" 
w Chodzieży. Uczestnicy naszego WTZ - z 
pomocą instruktor Danuty, opowiedzieli o tym co 
robi się w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz 
omówili proces powstawania prac ceramicznych. 
Grupa Niedźwiadków chętnie uczestniczyła w 
warsztacie ceramicznym. Każdy przedszkolak 
ulepił świąteczną choinkę.

Gminne Przedszkole Publiczne
w Szamocinie

   Dnia 30 października grupa gospodarczo - 
uzawadawiająca pojechała autobusem do 
Szamoc ina  do  Gminnego  P rzedszko la . 
Odwiedziliśmy grupę rybek - dzieci w wieku 4 lat. 
Pani Jesień przywitała dzieci. Wszyscy z grupy 
przeczytali wiersze o tematyce jesiennej. 
Opowiadaliśmy też o swoich zainteresowaniach, 
odbyły się zajęcia plastyczne - jesienny ślimak. 
Dziękujemy za miło spędzony czas i do zobaczenia 
wkrótce - grupa gospodarczo - uzawadawiająca.

    Dnia 20.11.2019 r.  w ramach zajęć 
zawodoznawczych pojechaliśmy Jan - Busem do 
Szamocina do przedszkola. Przedstawiliśmy 
przedstawienie pt.: "Pani Zima", w którym rolę Pani 
Zimy zagrała Jola Kowal, a śnieżynki zagrali: 
Paulina Opara, Maciej Wyszomirski, Przemek 
Małachowski i Adam Roguski. Odbyły się też 
świąteczne warsztaty plastyczne. Dziękujemy za 
zaproszenie -  pracownia gospodarczo - 
uzawadawiająca.

Uczestnicy z pracowni ceramicznej 27 listopada 
byli w Niepublicznym Przedszkolu "Czerwona 
Ciuchcia" w Chodzieży w najmłodszej grupie. 

Każdy przedszkolak ulepił z gliny piękną 
choinkę, która będzie wyjątkową pamiątką z 

naszego spotkania.



Warsztatowe Wieści, nr 4/2019     str.4

Niepubliczne Przedszkole nr 2
 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży

    27 listopada 2019 roku poszliśmy do Przedszkola 
im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Byliśmy w 
grupach: "Słoneczka" i "Kaczuszki". Dla dzieci 
przygotowaliśmy przedstawienie: "Pani Zima". Nasza 
koleżanka Jola była przebrana za panią zimę, a 
śnieżynkami byli: Paulina, Asia, Kasia, Przemek, 
Agnieszka, Marcin i Adam. Rudolfem była pani 
Agnieszka Mazur. Każdy przedszkolak dekorował 
torebkę świąteczną. Dziękujemy za miło spędzony 
czas.
                                                          Paulina Opara
 
   W przedszkolu braliśmy udział w przedstawieniu o 
zimie, po którym były zajęcia plastyczne. Dzieci 
malowały i dekorowały papierowe torebki na święta.
   
   Kasia Skrzypczak, Agnieszka Troszczyńska, Adam 
Roguski.

Dyskoteka andrzejkowa Młodzieżowa Rada 
Miejska

    9 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Restauracji „Prima” z 
reprezentantami grup działających na terenie 
Chodzieży na rzecz młodzieży. Zostałyśmy 
zaproszone jako reprezentantki uczestników 
naszego Warsztatu. Wszystkie grupy krótko 
opowiedziały o sobie, czym się zajmują i jakie mają 
plany działań. Byli to: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej,  Ochotnicza Straż Pożarna z 
Chodzieży, Fundacja Centrala Młodych, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Fundacja Ukryte Marzenia i 
inni. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni. 
Było bardzo mi ło.  Zapowiada s ię owocna 
współpraca.
                           Paulina Kowalska, Jolanta Kowal, 
                           Danuta Drzewiecka-Piechowiak

    Dnia 28 listopada 2019 roku w naszym 
Warsztacie Samorząd zorganizował dyskotekę 
andrzejkową. Dyskoteka trwała od godz. 10:00 
do 13:30.  Dz ień wcześn ie j  Samorząd 
udekorował salę rehabilitacyjną balonami oraz 
światłami. Na dyskotece wszyscy byli ładnie 
ub ran i .  By ła   puszczana   powo lna  i  
rockandrollowa muzyka, którą przygotował 
Samorząd. Wszyscy ładnie się bawili, nawet 
kadra z nami zatańczyła. Ja tańczyłam z 
Krzysztofem Gruntkowskim. Jak wybiła godzina 
jedenasta to Elżbieta Smocikowska ogłosiła 
czas na przerwę śniadaniową. Na stołach była 
niespodzianka od Samorządu w postaci 
torcików czekoladowych o smaku wiśniowym. 
Na dyskotece bawiła się z nami koleżanka 
Eugenia Świerczak. Tylko szkoda, że wśród nas 
nie było Łukasza Jancona. Dziękujemy bardzo 
Samorządowi za wspaniałą imprezę oraz dobry 
poczęstunek. 
                                       Wiesława Paprzycka 
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Zbiórka żywności
29 i 30 listopada 2019 roku ( piątek i sobota ) na terenie 
kilkudziesięciu tysięcy sklepów w Polsce wolontariusze  

zachęcali do podzielenia się swoimi zakupami 
z potrzebującymi.

   Nasz Warsztat również wziął w tej zbiórce udział w ramach 23 
Świątecznej Zbiórki Żywności we współpracy z Pilskim 
Bankiem Żywności. Pomogły nam także wolontariuszki z I 
Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

   Mogliście nas znaleźć w marketach: „Lidl” , „Biedronka” i 
„Tesco” w Chodzieży w godzinach 9:00 - 15:00.
Zachęcaliśmy Was do włączenia się do akcji poprzez kupno 
produktów takich jak: olej, mąka, cukier, makaron, ryż, 
konserwy i słodycze. 

Zbiórka przekroczyła nasze wyobrażenia, nie 
spodziewaliśmy się aż tak dużego odzewu z Waszej 

strony. Dziękujemy, że tak chętnie otwieracie swoje serca 
i potraficie się dzielić tym, co macie w koszyku. 

   Wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i wymaga 
szczególnej pomocy. Dzięki zbiórce zapewnimy godne i 
radosne Święta Bożego Narodzenia wszystkim potrzebującym.
                                                                                       (Red.)

   W piątek i w sobotę po raz pierwszy 
brałam udział w zbiórce żywności dla 
o s ó b  b i e d n y c h  i  s a m o t n y c h . 
Rozdawałam ulotki i zachęcałam do 
kupowania produktów żywnościowych 
w sklepie "Tesco" i w "Biedronce". 
Bardzo mi się podobało.
                    Agnieszka Troszczyńska

   Brałem udział w zbiórce żywności dla 
osób  po t r zebu jących  pomocy. 
Wrzucając produkty do naszego 
koszyka ludzie byli bardzo hojni i 
solidarni, potrafili dzielić się z innymi. 
Nie spodziewaliśmy się, że uda nam 
się aż tak dużo zebrać. Należy 
pomagać innym, to słuszny i dobry cel 
ponieważ każdy zasługuje na piękne 
święta.
                       Przemysław Kaniewski

   Uczestniczyłam w zbiórce żywności 
w markecie "Lidl". Bardzo mnie 
zaskoczyło, że tak dużo ludzi dzieliło 
się swoją żywnością. Ludzie mają 
jednak dobre serca. Bardzo wszystkim 
dziękujemy za włączenie się do naszej 
akcji.
                             
                              Paulina Kowalska
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18. wystawa w sklepie „Arka”

18. bożonarodzeniowa wystawa w sklepie "Arka" 
przeszła już do historii. Dziękujemy, że byliście z nami!

   Dnia 7 grudnia 2019 roku odbyła się nasza kolejna wystawa 
prac świątecznych, którą otworzyli: Wiesława Paprzycka i 
Maciej Wyszomirski. Głos zabrali także: Burmistrz Miasta 
Chodzieży Jacek Gursz, dyrektor Pilskiego Banku Żywności 
Stanisław Borecki, oraz nasza pani kierownik Małgorzata 
Staszewska i gospodarz spotkania Arek Zimny. Każdy miał 
do wykonania zadanie: oklejenie drewnianej bombki 
kolorowymi serwetkami. Jak to wykonać powiedziała nasza 
instruktor Agnieszka Mazur. Jak zawsze był poczęstunek, 
przyjechała także pizza z Pizzerii "Adwokacka". Kolędy 
śpiewał Krzysztof Koniarek. Wystawa była fajna i udana.

                                                                      Jolanta Kowal

   Jak co roku wzięliśmy udział w świątecznej wystawie u 
Arka.Ozdabialiśmy drewniane bombki kolorowymi 
serwetkami z motywem bożonarodzeniowym. Atmosfera 
była bardzo pogodna i miła.
                                                         Przemysław Kaniewski

   Byliśmy w sklepie „Arka” na wystawie naszych elementów 
świątecznych. Potem śpiewał Krzysztof Koniarek, jedliśmy 
placki i pizzę i piliśmy wino. Był Burmistrz Jacek Gursz. 
Bardzo mi się podobało.
                                                              Hubert Skrzypczak

   W sklepie u Arka była wystawa i poczęstunek: ciasta, 
cukierki, ciastka, pizza i grzane wino. Zdobiliśmy drewniane  
bombki motywami z serwetek. Alicja śpiewała piosenki i 
kolędy. Krzysztof Koniarek śpiewał piosenki świąteczne. Ela i 
Danusia robiły zdjęcia. Był Burmistrz i bardzo mi się 
podobało.
                                                                            Ewa Kanty

   Na wystawie było dużo jedzenia. Moja 
mama kupiła kilka prac na święta do 
domu. Była te ż pizza z bardzo ostrym 
sosem. Na wystawie przemawiał pan 
burmistrz a nasze instruktorki: Elżbieta i 
Danuta nas fotografowały. Na wystawie 
bardzo mi się podobało.

                               Joanna Kasperska

    Dnia 7 grudnia 2019 roku o godz. 15: 00 
w sklepie „Arka” odbyło się coroczne 
otwarcie wystawy bożonarodzeniowej. 
Tegoroczną wystawę otworzył Maciej 
Wyszomirski ze mną. Cieszę się bardzo, 
że mogłam po raz kolejny otworzyć 
wystawę. Byłam bardzo z Macieja i z 
siebie dumna, że nam bardzo dobrze 
wyszło. Po otwarciu wystawy daliśmy 
sobie z Maciejem żółwika na szczęście. 
Na wystawie było bardzo dużo ludzi, 
zaproszonych gości. Co roku na wystawie 
jest wykonywana praca związana z 
Bożym Narodzeniem. Tym razem było to 
zdobienie drewnianych bombek techniką 
decupage. W sklepie u „Arka” był 
g r z a n i e c ,  s ł o d y c z e  o r a z  p i z z a . 
Świąteczny nastrój umilił kolędowaniem 
pan Krzysztof Koniarek oraz koleżanka 
Alicja Brzezińska. Sobotę 7 grudnia 2019 
roku uważam za udaną! 
                               Wiesława Paprzycka 



Zakończenie praktyk w Pile
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    Od czerwca do grudnia 2019 roku jeździliśmy do Piły 
do Zakładu Aktywności Zawodowej na praktyki. 
Uczyliśmy się korzystania z komunikacji PKP i PKS.
W praktykach uczestniczyli: Jolanta Kowal i Paulina 
Opara - w dziale krawieckim, Marcin Miklejewski, 
Przemysław Małachowski i Maciej Wyszomirski - w 
dziale porządkowym.
   W dziale porządkowym wykonywaliśmy prace 
porządkowe na placach zabaw i boiskach - grabienie 
liści, pielenie chwastów, zamiatanie. Natomiast w 
dziale krawieckim wykonywałyśmy torby na zakupy.
                           
                                                            Paulina Opara

   Grupa gospodarczo - uzawadawiająca jeździła na 
p rak t yk i .  By ł em w  dz i a l e  po rządkowym i 
pielęgnowaliśmy tereny zielone: zbieraliśmy śmieci, 
kopaliśmy, a moi koledzy Przemek i Maciej kosili 
trawniki i przycinali żywopłoty. Dziewczyny w dziale 
krawieckim przeciągały sznurki do toreb lnianych.
                                        
                                                      Marcin Miklejewski

Opiekunem praktyk była Agnieszka Gałycz - 
Woźniak, instruktor w pracowni gospodarczo 

- uzawadawiającej. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na naszą Fundację.
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Nasze prace
Prace wykonane w naszym warsztacie można 

zakupić w sklepie „Arka” w Chodzieży oraz 
w Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży. 

Zapraszamy!

Kąciki zainteresowań
Pustynia Miast

Pustynia Miast jest ruchem młodzieży 
katolickiej, która odpowiadając na wezwanie 
Ojca Świętego pragnie włączyć się w dzieło 

Nowej Ewangelizacji.
Od kilku lat wędrujemy w czasie wakacyjnym 

po różnych miastach Polski, głosząc na 
rynkach, osiedlach, w szpitalach, w Domach 

Opieki Społecznej, w Domach Dziecka, w 
więzieniach, poprawczakach, na koncertach 
rockowych Chwałę JEZUSA CHRYSTUSA.

   Ewangelizacja to niezwykłe, największe i 
najbardziej porywające wezwanie, wobec którego 
kościół staje od początku swego istnienia. 
Pustynia realizuje i głosi to w mocy ducha, z 
odwagą, radością i mocą. 
   Jestem już we wspólnocie kilka lat. Każdego 
roku wyjeżdżam na rekolekcje wędrowne. Ich 
celem jest ewangelizacja w miastach, tam gdzie 
przebywamy, na blokowiskach, w szpitalach itp.  
Wychodzimy do ludzi, którzy nie znają Chrystusa. 
jesteśmy na koncertach, gdzie spotykamy się z 
ludźmi i głosimy im słowo boże. 
    Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się z nami 
modlić na letnią akcję. Ostatnio byłem w 
Wągrowcu.
                                     Przemysław Kaniewski

Mikołajki

6 grudnia zawitał do nas Mikołaj i podarował 
wszystkim upominki!
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