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Remont pracowni
z okazji 25 - lecia działalności Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży

W miesiącu lipcu 2015 roku został wykonany remont w pracowni rękodzielniczej i w pracowni 
komputerowej. Wykonano gruntowne prace powiększając obydwie pracownie. Przy wejściu do 

holu  został zrobiony gabinet psychologa. Prace trwały w okresie wakacyjno - urlopowym.

  Rozebrano ścianę, która powiększyła 
powierzchnię w  pracowni rękodzielniczej, 
została wyremontowana podłoga i zmieniony 
wystrój   pomieszczenia.   W  pracowni 
komputerowej rozebrano ścianę i zlikwidowano 
korytarzyk, dzięki czemu pracownia zyskała 
dużo więcej przestrzeni. Zostało wstawione 
także nowe okno. Teraz   w obu pracowniach jest 
więcej miejsca niż   dotychczas. Remont został 
zrobiony z okazji 25 - lecia Fundacji, która pokryła 
wszystkie koszty finansowe. 

     Podczas remontu było dużo bałaganu,  kurzu, 
hałasu.  Było też  wnoszenie, przenoszenie 
mebli i regałów, które tymczasowo znalazły się 
na warsztatowej stołówce. Prace jednak 
przebiegały w miłej i radosnej atmosferze. Teraz 
można powiedzieć, że mamy pracownie z 
prawdziwego zdarzenia.
                                      Przemysław Kaniewski

    W miesiącu czerwcu i lipcu zaczęliśmy przygotowywać 
do remontu 3 pracownie: komputerową, rękodzielniczą i 
gabinet psychologa. Zaczeliśmy najpierw wynosić rzeczy 
w kartonach i usuwaliśmy niepotrzebne. I tak po kolei... 
Parę dni później przyszli elektrycy żeby odłączyć prąd. 
Najbardziej było fascynujące jak murarze rozbijali ściany. 
Byliśmy bardzo ciekawi, jak będą wyglądać pracownie po 
remoncie. Wszystko udało się super, jesteśmy bardzo 
zadowoleni i szczęśliwi z nowo wyremontowanych 
pracowni. 
                                                                Jola Kowal
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Spotkanie Jubileuszowe

 W dniu 5 listopada 2015 roku odbyło się w Warsztacie spotkanie z okazji 25- lecia działalności 
Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w 
Chodzieży. Na spotkanie zostały zaproszone władze, media lokalne oraz przyjaciele Fundacji. Na 
początku zabrała głos pani prezes Wanda Ślesinska, która przedstawiła krótką historię oraz 
osiągnięcia Fundacji. Następnie były podziękowania i gratulacje. Gratulacje i podziękowania 
złożyliśmy także my, uczestnicy Warsztatu. Wiesława Paprzycka przygotowała przemowę, a Jacek  
Furlatowski i Przemysław Kaniewski wręczyli kwiaty, wykonane w pracowni ogrodniczo -
plastycznej wszystkim członkom Fundacji. Następnie pani kierownik oprowadziła wszystkich 
gości po Warsztacie, pokazane zostały wyremontowane pracownie: rękodzielnicza i komputerowa, 
oraz gabinet psychologa. Później wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek: duży tort 
jubileuszowy.
                                                                                                                                            Przemo



Warsztatowe Wieści, nr 5 / 2015     str.4

Razem raźniej!
1 grudnia 2015 roku nasi uczestnicy, pod opieką instruktorek: Agnieszki Mazur i Wioletty 
Jakubczak, wspólnie z uczniami z Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży, upiekli pierniki, 
które były zdobione podczas wystawy bożonarodzeniowej w sklepie „Arka” w Chodzieży.

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor CEZ Zofii Cieślak oraz panu Marcinowi 

Rusiewiczowi za pomoc w pieczeniu pierników. 
                                                                                                                                                ( Red. )

Odwiedziny
3 grudnia 2015 roku odwiedzili nas podopieczni z 

chodzieskiego Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii. Mogli się bliżej przyjrzeć jak wygląda 

terapia zajęciowa w naszych pracowniach i 
spróbować swoich sił w zdobieniu pierników, 

robieniu świątecznych stroików, czy 
wykonywaniu elementów drewnianych.
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       Jest nam bardzo miło, że talenty naszych podopiecznych i nasza praca zostały zauważone i 
docenione przez dziennikarkę z portalu pion.pl, panią Joannę Kozłowską, której  dziękujemy za 
miłe słowa.
 "Naprawdę, podziwiam Was za to, że potraficie dostrzec i szlifować talenty Waszych 
podopiecznych. Doprawdy, wyróżniacie się na tle Wielkopolski, wiem coś na ten temat, bo ostatnich kilka 
tygodni buszowałam w Internecie żeby odnaleźć talenty wśród osób niepełnosprawnych i żaden Warsztat 
( oprócz czeszewskego) nie może pochwalić się takimi osiągnięciami jak Wasz".
                                                                                                                                 Joanna Kozłowska

         Na stronie wielkopolskiego portalu informacyjnego osób niepełnosprawnych (www.pion.pl ) znalazły 
się artykuły o naszych uczestnikach: Piotrze Sobkowskim, Marcinie Miklejewskim i  Paulinie   Kowalskiej.  
    Zachęcamy do odwiedzenia strony i przeczytania artykułów, które znajdują się w zakładce: Poczytalnia.
 Przed Wigilią ukaże się także najnowsze świąteczne opowiadanie Pauliny, które zostało 
zamieszczone na ostatniej stronie tego numeru gazetki.   
 Poniżej treść artykułów.
                                                                                                                                                         ( Red. )

Nasze talenty

Piotr Sobkowski - słowo czasem umniejsza rzecz
Joanna Kozłowska

Jego uśmiech nie rozprasza skupienia towarzyszącego pracy. Tylko moment będą odpoczywać dłonie.
 
Za chwilę znów przyłoży je do kęsa wyrobionej gliny i już nie spojrzy w stronę obiektywu, bo całkowicie 
pochłonie go realizacja artystycznego zamierzenia. Zamienić bezkształtną masę w przedmiot, obdarzyć 
go odłamkami wyobraźni, swoim, własnym poczuciem piękna i ładu świata, w y p o w i e d z i e ć  s i ę!
 
Przy bieli kartonu zasiada po to, by tę nicość wypełnić kolorami duszy, pokryć pustkę historiami z tego i z 
innego świata. Barwy ze słońca są, a ono nie ma żadnej, bo ma wszystkie…
 
Piotr Sobkowski urodził się w 1984 roku. Mieszka w Chodzieży, od 2001 roku jest uczestnikiem Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w tym mieście. Pod opieką instruktorek w pracowni ceramicznej i w pracowni 
plastycznej rozwija swe uzdolnienia.
 
Od urodzenia jest osobą głuchoniemą i niepełnosprawną intelektualnie.
 
Jego pierwsza indywidualna wystawa rysunków inspirowanych dziełami wielkich mistrzów malarstwa, 
odbyła się w 2005 roku, w Chodzieskim Domu Kultury.
 
W następnych latach uczestniczył, jako twórca w wielu wystawach zbiorowych. Wystawiał zarówno 
rysunki jak i prace ceramiczne. Tytuły wystaw zbiorowych to: Oswajanie ze sobą, Zwierzaki – cudaki, 
Codzienne anioły, Ceramiczne dzbany, misy i donice.
 
II wystawa indywidualna prezentowała zbiór płytek ceramicznych (Szamotówka i angoba), natomiast III 
indywidualna miała tytuł Ceramiczne dźwięki i obrazy.
 
Prace Piotra są często i chętnie eksponowane w centrach kultury w Chodzieży.
 
W 2005 roku zdobył on nagrodę na szczeblu wojewódzkim w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej pt.: Sztuka, jako forma komunikowania – refleksje nad życiem.
 
Piotr nie może mówić i nie słyszy, ale potrafi znaleźć inne środki wyrazu, dzięki którym uchyla rąbka 
tajemnicy swej duszy i zaprasza nas do swego świata.



Dotknięcie
Joanna Kozłowska

Talent to dar Boga, Jego dotknięcie. Marcin Miklejewski ten dar otrzymał. Marcin jest utalentowany. I to nie 
podlega dyskusji. A talent to… coś nieprzeciętnego.
 
Marcin Miklejewski mieszka w Chodzieży. Urodził się 11 lutego 1983 roku. Ma syndrom Downa.
 
Obrazami przedstawionymi na jego ostatniej wystawie, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chodzieży, w marcu 2015 roku, szczególnie zainteresowała się pani Iwona Juraszek, powiatowy lekarz 
weterynarii. Postanowiła, że tak piękne rysunki, które wykonuje pastelowymi kredkami, trzeba 
wyeksponować na stałe. Dziś zdobią one wnętrza powiatowego inspektoratu weterynarii w Chodzieży.
„Myślę, że gdybym była dyrektorem najważniejszej na świecie instytucji zajmującej się opieką nad 
zwierzętami, to bardzo chciałabym mieć przed oczami, chociaż jeden z obrazów Marcina” - mówi.
 
Kolorowe ptaki, zwierzęta z głębin mórz, wielkie i małe ssaki, barwne kwiaty, motyle, ale także wywołane z 
prehistorii gady, patrzą na widza z wielkich kartonów i nie są „jak żywe”, bo byłyby wówczas tylko 
rzemieślniczym odwzorowaniem rzeczywistości. Są postaciami przefiltrowanymi przez twórczą fantazję 
Marcina. I to jest już sztuka, artyzm.
 
Marcin lubi rysować. Oprócz świata zwierząt i roślin, chętnie przedstawia też świat bohaterów literackich (na 
przykład z „Władcy Pierścieni” lub z „Hobbita”.
W zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży uczestniczy od roku 2003. Został wybrany na 
członka samorządu. Uczestniczył w chodzieskiej Paraspartakiadzie reprezentując WTZ w biegu na 60 m. 
Bierze udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez WTZ.

A to historia!!!
Joanna Kozłowska

Zastąp słowa „nie dam rady” słowami „postaram się” i zobacz, co się stanie…
Paulina Kowalska urodziła się w 1988 roku, mieszka w Chodzieży i od pięciu lat uczestniczy w chodzieskich 
Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 
Jej schorzenie - mózgowe porażenie dziecięce i czterokończynowy niedowład nie stało się przeszkodą dla 
rozwinięcia wyobraźni i fantazji. Dodatkowo, Paulina potrafi niezwykle barwnie przedstawić to, co myśli. 
Rozwojowi talentu z pewnością sprzyjało jej hobby: miłość do czytania książek.
Nie wiem, czy Paulina Kowalska kiedykolwiek myślała „nie dam rady”. Pewnie tak, jak każdy z nas, jednak 
pewnego razu postarała się przedstawić w zapisie, wymyśloną przez siebie, fantastyczną historię.
 
To „Przygody Freda”, zbiór opowiadań, w których główna, tytułowa postać, zdobywa moc niezwykłych 
doświadczeń w przedziwnych okolicznościach. Poznaje ludzi dobrych i złych, świat ziemski i kosmiczny, 
przyjaźń i wrogość, dobro i zło. Ramą i pretekstem historyjek jest motyw podróży, którą pewnego dnia 
podejmuje bohater - ludzik z natury cichy i spokojny, lecz pragnący przeżyć coś niezwykłego, czyli wielką 
przygodę.
 
Walorem opowieści jest nie tylko ciekawa i dynamiczna, momentami pełna dramatyzmu warstwa fabularna, 
ale także plastyczny, bogaty język, zróżnicowana stylistyka, oryginalne, barwne postacie.
 Opowiadania tak bardzo spodobały się, że zostały nie tylko w dowcipny i pomysłowy sposób zilustrowane 
techniką kolażu i wydane drukiem w formie książki, ale także nagrane w formie audiobooku, by mogły je 
usłyszeć osoby niedowidzące, niewidzące oraz nieumiejące czytać.
 
Autorka ma już za sobą publiczne spotkanie z czytelnikami, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chodzieży. Wówczas czytano fragmenty jej książki, a jednym z lektorów był starosta powiatu 
chodzieskiego.
 
Sztuka słowa nie jest łatwą sztuką. Chyba każdy wie jak trudno przedstawić na piśmie świat myśli i uczuć. Pani 
Paulina przełamała tę barierę, osiągając sukces. Czytelnicy czekają na kolejne opowiadania!
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Byliśmy w kinie!
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 20 listopada, w piątek, poszliśmy do kina 
na film pt.: „Listy do M2”. Bilety do kina 
zafundował nam Samorząd z okazji zbliżających 
się Andrzejek. Byłem bardzo zadowolony 
ponieważ ten film miałem okazję oglądać 
pierwszy raz. Zrobił na mnie duże wrażenie i 
oglądałem go z dużym zainteresowaniem.

                                                             Przemo

       Witam wszystkich! Napiszę dziś o filmie pod 
tytułem „Listy do M 2”. To  polska komedia 
romantyczna z 2015 roku  reżysera Macieja 
Dejczera. Film jest kontynuacją filmu „Listy do M” 
z 2011 roku. Są to  dalsze losy pięciu rodzin, które 
w dzień Bożego Narodzenia przeżywają trudne 
sytuacje, które stopniowo rozwiązują się.  
Polecam go, jest zabawny,  przyjemnie się go 
ogląda. Postacią która mi się podobała była 
Karina (Agnieszka Dygand). Myślę, że „Listy do M 
2” są równie dobre jak pierwsza część.  

                                                                                          
Paulina Kowalska

        Chociaż  film  można zaliczyć do kategorii 
komedie, to po obejrzeniu seansu filmowego 
odnoszę  wrażenie, że był to komediodramat. Mówię 
tak dlatego, że w filmie są momenty wzruszające i 
również są rozwiązywane troski życia codziennego. 
Wszystko   to   dzieje   się  w  okresie 
bożonarodzeniowym.

                                                         Joanna Kienic

Troje uczestników naszego Warsztatu 10 grudnia 
zakończyło  trening umiejętności zawodowych, który 

przez pół roku odbywali w Restauracji - Hotelu "Gościna" 
w Podaninie. 

Gratulujemy Annie Sass, Cezaremu Janiszewskiemu 
i Hubertowi Ksieżniakiewiczowi, oraz ich opiekunce 

Danucie Drzewieckiej-Piechowiak.

Gratulacje Jesteśmy najlepsi!
Kochani! 
Bardzo miło jest nam poinformować, że 
wygraliśmy konkurs na najlepszy profil 
społecznościowy prowadzony przez 
warsztaty terapii zajęciowej w naszym kraju.
Cieszymy się, że nasz wysiłek został 
doceniony i oczywiście dziękujemy, że 
jesteście z nami.
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W świątecznej atmosferze
Tradycyjnie, już od kilku 
lat, w pierwszą sobotę 

grudnia, spotykamy się 
w niezwykłym miejscu 

- sklepie "Arka" 
w Chodzieży, aby otworzyć 

wystawę   naszych 
bożonarodzeniowych prac.

Tegoroczną wystawę 
otworzyła Wiesława 
Paprzycka i Marcin 

Miklejewski - uczestnicy 
naszego Warsztatu, oraz 

gospodarz spotkania 
i właściciel sklepu 

Arkadiusz Zimny. Kilka 
słów powiedział także 

chodzieski starosta Julian 
Hermaszczuk. O procesie 

powstawania prac 
ceramicznych 

opowiedziała uczestniczka 
z pracowni ceramicznej 

Jolanta Kowal.
W tym roku podczas 
wystawy zdobiliśmy 

świąteczne pierniki, przy 
śpiewie kolęd w 

wykonaniu Krzysztofa 
Koniarka.

Wszystkim gościom 
dziękujemy za wspólne, 

niezwykłe spotkanie.

 5 grudnia w sklepie u pana Arkadiusza Zimnego odbyła się coroczna 
wystawa prac bożonarodzeniowych, na którą  przyszło dużo gości.  Na 
wystawie można było się wykazać swoimi umiejętnościami w zdobieniu 
pierników. Wszystkie były wykonane profesjonalnie oraz artystycznie. W  
sklepie miało miejsce niecodzienne wydarzenie - koncert kolęd w wykonaniu 
znanego nam i lubianego Krzysztofa Koniarka.  Wystawę otworzyli Wiesława 
Paprzycka i Marcin Miklejewski.  Wystawa była bardzo udana i owocna. 
Nasze prace  można było zakupić, ciszyły się dużym powodzeniem  wśród 
kupujących.
       Przemysław Kaniewski 

     Wystawa  naszych 
wyrobów się udała. Wszyscy 
kupowali  nasze  prace, 
chociaż było w tym roku 
skromnie, nie było Mikołaja. 
Dekorowaliśmy pierniki. W 
tym roku opowiadałam o 
n a s z y c h      p r a c a c h 
ceramicznych, jak przebiega 
proces przerabiania gliny 
żeby wyszły  wytwory i 
powiedz ia łam w jak ich 
temperaturze  wypala się 
wytwory i jak przebiega 
proces szkliwienia.

                           Jola Kowal           



Spotkanie Wigilijne

W Święta razem!
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     Dnia 17 grudnia 2015 roku 
odbyła się w WTZ tradycyjna 
Wieczerza Wigilijna. Przyszli 
zaproszeni goście, wśród nich 
były nasze lokalne media.  Był 
karp,  barszcz,  kapusta  z 
grzybami i  sałatka.  Po 
spożyciu przez wszystkich 
wieczerzy podano słodkie 
smakołyki: pierniki, ciastka,  
soki, była również  kawa  dla  
gości. Śpiewaliśmy kolędy, 
grała nam na gitarze córka pani 
Wioletty. Dostaliśmy prezenty: 
bombki, talerz i słodycze. 
Bardzo mi się podobało, była 
miła  atmosfera,  pyszne 
potrawy.

                                                                     
Paulina Kowalska       

    20 grudnia odbyła się na Rynku Chodzieskim 
już ósma miejska Wigilia, na której mieliśmy 
swoje stoisko. Były tam wystawione prace 
bożonarodzeniowe przez nas wykonane. Prace 
cieszyły s ię dużym zainteresowaniem  
odwiedzających. Dziękujemy wszystkim, którzy 
kupując nasze prace wsparli nasz Warsztat.
                                                         Przemo
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 Nadeszła zima. Spadł śnieg, którego Fred, bohater moich opowiadań, pt. 
„Przygody Freda”, nigdy wcześniej nie widział. Z nieba leciały białe, zimne płatki w 
kształcie  gwiazdek. Na dworze było bardzo zimno. Fred  musiał  wyciągnąć z kufra 
zimowe ubrania.  Cały krajobraz był biały.  Na  drzewach, krzewach i dachach domów 
leżała biała, puszysta kołderka a  na jeziorze lśniła tafla lodu. 

Pewnego mroźnego, aczkolwiek słonecznego dnia, Fred poszedł poślizgać się po 
lodzie. Wziął swoje drewniane łyżwy i poszedł nad jezioro. Wszedł na taflę lodu. Już 
wyobrażał sobie jak śmiga na lodzie i robi piruety, gdy nagle pod nim coś zatrzeszczało 
i lód się złamał.  Biedny Fred już widział jak tonie w zimnych otchłaniach, jednak na 
szczęście, w ostatniej chwili złapał się  mostku wędkarskiego, z którego przed chwilą 
zszedł, wczołgał się na niego i w taki sposób uratował się. 
 Minęło kilka tygodni. Nadszedł  czas świąt, ulubiony okres w roku Freda. Nasz 
bohater ubrał choinkę w granatowo-srebrne bombki, na czubku umieścił lśniącą, złotą 
gwiazdę. Całe drzewko otulił srebrnymi łańcuszkami. Choinka była  skromna, ale 
leżało pod nią mnóstwo prezentów. Na kolację wigilijną przyszli  zaproszeni przez 
Freda goście Pirat i Oskar. Jedząc pyszne potrawy wspominali swoje niesamowite 
przygody, które razem przeżyli i o których można przeczytać w zbiorze opowiadań 
„Przygody Freda”.  Po kolacji cała trójka zaczęła odpakowywać   prezenty. Oskar 
dostał czerwony sweter zrobiony przez Freda na drutach, Pirat drewniany żaglowiec 
wystrugany przez Freda z kawałka drewna. Nadeszła kolej na odpakowywanie 
prezentu przez Freda. Znalazł pod choinką małą kopertę a w niej bilet do spa w górach. 
Rzucił się w ramiona przyjaciół dziękując im za tak wspaniałą niespodziankę. Gdy 
opadły emocje związane z prezentami Fred zaparzył pyszną herbatę o smaku  
pomarańczy. Śpiewali kolędy, jedli pierniki o różnych smakach, wspominali, a także 
snuli palny na nadchodzący rok. O północy troje przyjaciół poszło na pasterkę. Kolejne 
dni świąt spędzili na spacerach, podziwiali śnieżne krajobrazy, robili wojny na śnieżki, 
ślizgali się na zamarzniętym jeziorze a w przerwach podjadali świąteczne smakołyki. 
W taki beztroski, pełen przyjacielskiego ciepła sposób, minęły im święta.

Ja Paulina, autorka „Opowiadań o Fredzie”, życzę wszystkim czytelnikom  
zdrowych, wesołych,  spokojnych i niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia. By 
na Waszych stołach były pyszne potrawy, a świąteczne spacery z najbliższymi umiliły 
świąteczny czas!

„Zimowo-świąteczna 
opowieść o Fredzie.”

Paulina Kowalska
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