
arsztatowe
ieści nr 5 / 2016

listopad - grudzień
w

Gazetka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży, ul. Zdrojowa 14a, 
tel. 67 28-20-951   ,  wtzchodziez@wp.pl  www.wtz.netbiz.pl

Kochani Czytelnicy!

Wydanie z płytą DVD

Przed nami Święta Bożego Narodzenia - czas pojednania, wyciszenia, czas zadumy 
nad otaczającym światem. Niech więc urok Wigilii, opłatek podzielony w geście 

życzliwości i przebaczenia, nastrojowa choinka, otwartość na potrzeby innych, tradycja 
rodzinnego świętowania i radość trwają w Was przez cały nadchodzący rok! 

http://www.wtz.netbiz.pl
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Pamiętamy...

   27 października 2016r. byliśmy 
na Chodzieskim Cmentarzu by 
zapalić znicze i postawić kwiaty 
na grobach i chwilę w ciszy się 
pomodlić.

                                                                 
Agnieszka Troszczyńska

Kąciki zainteresowań
Tradycja dekoracji  choinki 

      Historia dekoracji drzewka 
bożonarodzeniowego pochodzi z 
Niemiec. Następnie tradycja trafiła do 
Francji, Anglii.  Ten pogański zwyczaj 
był krytykowany  przez kościół. Na 
wsiach ludzie wieszali gałązki świerku i 
sosny pod sufitem,  dekorując je 
ozdobami. Zwyczaj dekoracji choinki 
zyskiwał coraz więcej zwolenników  w 
wielu krajach.  Pierwszym krajem były 
N i e m c y ,  g d z i e   d o m i n o w a ł  
protestantyzm. Głównym zwolennikiem 
dekoracji na święta  był Marcin Luter. 
Dzięki temu człowiekowi możemy 
dekorować choinkę w domu. Do Polski 
ta tradycja przywędrowała wraz z 
zaborem  pruskim w XVIII i XIX wieku. 
Na wsi choinki pojawiły się w okresie 

międzywojennym.  Nie wyobrażam sobie świąt Bożego 
Narodzenia bez choinki.             
                                                                          Jola Kowal                                                                                                   

           Zdrowie i uroda 
 
  Dna moczanowa (podagra)

      Jest  to choroba 
metabo l iczna s tawów i  
dużego palca nogi. Chorobę 
powoduje zbyt duża ilość 
spożywanego    b ia ł ka 
zwierzęcego występującego 
w  mleku, mięsie, szczawiu, 
szp inaku.  W s tawach i 
ścięgnach  odkłada się kwas 
m o c z a n o w y  w  p o s t a c i  
k r y s z t a ł k ó w.  C h o r o b a 
objawia się bólami stawów 
przypominający  reumatyzm, 
człowiek ma bardzo ostry ból 
dużego palca stopy. Chory 
ma  przy tym duże problemy  
w chodzeniu.
          
                         Jola Kowal      
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Akademia Oni II
28 października 2016 roku dziesięciu uczestników, 

razem ze swoim rodzicem, wzięło udział w projekcie 
realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Psychicznie  Chorych i Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Empatia”. W ramach projektu zostały 

zrealizowane warsztaty kulinarne i ceramiczne.

     Pracowało mi się z mamą dobrze. Lepiłyśmy dwa serca i 
miskę. Podobało mi się, że mama przyszła na projekt. W tym 
roku po raz pierwszy brałam udział w tym projekcie.
                                                          Agnieszka Troszczyńska

     28 października 2016 roku w naszym Warsztacie odbyło 
spotkanie z rodzicami w ramach projektu „ONI II”. Każdy rodzic 
pracował w parze ze swoim dzieckiem.  Ja z moją mamą 
byłyśmy w kuchni i robiłyśmy kotlety ziemniaczane. Wyszły 
nam nawet bardzo dobre i wszystkim smakowały. Bardzo się 
cieszę, że mogłam być z mamą w kuchni i wspólnie gotować. 
Było super, uważam piątek za udany. 
                                                                       Paulina Opara 

Projekt: Akademia „ONI” - wsparcie 
otoczenia Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie.
     Projekt współfinansowany jest ze 

środków PFRON będących  dyspozycji 
Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego.

          Celem projektu jest 
przygotowanie członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów i 
wolontariuszy, instruktorów terapii 
zajęciowej/ pracowników socjalnych/ 
asystentów osób niepełnosprawnych 
bezpośrednio zaangażowanych w 
proces rehabi l i tacj i  społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
których zdobyta i pogłębiona wiedza 
przełoży się bezpośrednio na integrację 
osób niepełnosprawnych w najbliższym 
środowisku, zwiększanie ich aktywności 
życiowej i zaradności osobistej a także 
niezależności ekonomicznej oraz 
możliwie najpełniejszego uczestnictwa 
w życiu społecznym.
Źródło: 
http://http://www.akademiaoni.marchewkowepole.org/ 
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Wizyta uczniów ze Stróżewa
16 listopada 2016r. oraz  24 listopada nasz Warsztat odwiedzili uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Stróżewie. Po przywitaniu odbyło się losowanie, które decydowało o pójściu na 
zajęcia do pracowni: komputerowej, rękodzielniczej, ogrodniczo - plastycznej, ceramicznej, 

stolarskiej, oraz na zajęcia na salę rehabilitacyjną.

                                                                                                                                                    
        Bardzo podobało mi się spotkanie 
z uczniami. Cieszę się, że mogłam 
poznać nowe osoby.

                                                       
Agnieszka Troszczyńska

          W pracowni komputerowej wykonałam swoją pracę - 
uczyłam się edycji tekstu. Potem nadszedł czas oczekiwania na 
przyjazd dzieci. Gdy przyszły do naszej pracowni przedstawiliśmy 
się wraz z instruktorką i opowiedzieliśmy co robimy. Następnie 
nadszedł czas na zrobienie grupowego zdjęcia, które potem 
wydrukowaliśmy. Następnie koleżanka Jolanta Kowal pokazała 
jak się laminuje. Każdy uczeń zalaminował swoje zdjęcie i wziął 
na pamiątkę wizyty u nas. Pokazywaliśmy także jak się tnie 
wizytówki na gilotynie. Dzieci miały bardzo wielką frajdę z tego, a 
ja w tym czasie dokładniej zapoznałam się z Orianą, Mają oraz 
Kubą. Mogłoby być wiele takich spotkań. Szkoda, że ten czas 
minął tak szybko i dzieci musiały jechać na śniadanie.
                                                                                  Bobas            

Witamy panią psycholog

Serdecznie witamy panią psycholog  Dominikę  
Armuszewską  w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
Życzymy  Jej dużo zdrowia, spełnienia marzeń, 

zadowolenia z  pracy, oraz owocnej i miłej 
współpracy zarówno z uczestnikami, jak i z 

pracownikami naszego Warsztatu.

                Jolanta Kowal, Agnieszka Troszczyńska
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Spotkanie andrzejkowe w Stróżewie

         Dnia 22 listopada 2016 roku zostaliśmy zaproszeni do Szkoły 
Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego, oraz Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Stróżewie na Andrzejki. Na samym 
początku na holu przed szkołą przywitał nas Pan Dyrektor  i życzył 
dobrej zabawy. Następnie pani nauczycielka zaprosiła wszystkich 
uczestników do pierwszego konkursu z butami. Pierwszy próg 
przekroczył but naszego Krztysztofa Tewsa i uczennicy Oriany. 
Drugim konkursem było tańczenie w parze na gazetach- wygrała 
Wiesia z Kubą. Trzecim tańcem były słynne „Kaczuchy”w kółku. Na 
dodatek był puszczany fajny podkład muzyczny z czadową 
piosenką. Następnie były konkursy sportowe z piłką, hula - hopem.  
Na samym końcu był taniec pt.: „Czekolada”, przy którym 
wypuściliśmy „siódme poty” i byliśmy szczęśliwi i zadowoleni.  Na 
zakończenie był poczęstunek w postaci herbaty i owoców- 
mandarynek oraz bananów. Miło spędziliśmy dzień na Warsztacie, 
najpierw przy swoich pracach w pracowni, a potem na Andrzejkach 
w Stróżewie. 
                                    Cezary Janiszewski, Wiesława Paprzycka

Byliśmy w kinie!
30 grudnia 2016r. byliśmy w Kinie Noteć na filmie 
pt.: „Biuro detektywistyczne Lessego i Mai”. Film 

został wyświetlony w ramach projektu „Kino 
dostępne - v.2.0" Fundacji Mili Ludzie.

      Kino w wersji 2.0 polega na oglądaniu filmu z 
audiodeskrypcją. Jest to specyficzna forma  lektoringu, 
dzięki której do kina uwielbiają chodzić osoby 
niewidome i słabowidzące. Fundacji zależy na nowym 
otwarciu instytucji kultury, otwarciu na innowacje, ale 
takie, które są  przydatne i wykorzystywane także na 
rzecz osób, które do tej pory miał utrudniony dostęp do 
kultury.
 ( Źródło: http://www.mililudzie.org )

Audiodeskrypcja - jest to przekazywany drogą 
słuchową werbalny opis treści wizualnych osobom 
niewidomych i słabowidzącym (lektor odpowiada  co 
się dzieje w filmie, opisuje wydarzenia). 

      Film bardzo mi się podobał. Opowiadał o dzieciach 
detektywach, którzy szukali wskazówek i znaleźli 
szkatułkę. Najbardziej podobało mi się zakończenie, 
gdy podczas gry na instrumentach otworzyła się ściana 
z trąbami, z których wysypały się złote monety.

                                                          Paulina Opara
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Warsztatowe 
Andrzejki

25 listopada 2016 roku  Samorząd  WTZ 
zorganizował dyskotekę andrzejkową 

połączoną z wróżbami i imieninami 
uczestników. Samorząd zakupił dla 

wszystkich pyszne rogale z owocami. 
Wróżyliśmy sobie imiona przyszłego męża 

i żony przekłuwając serce szpilką. Były  
także wróżby ukryte w balonach. Bardzo 
mi się podobał ten warsztatowy dzień.

                                            Paulina Opara

Zdjęcie z książką

        Latem uczestniczyliśmy w zabawie 
fotograficznej zorganizowanej przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Chodzieży  „Zrób 
sobie zdjęcie z książką”. Wysłaliśmy kilka 

fotografii, które zostały zamieszczone w 
kalendarzu z okazji 70. Urodzin Biblioteki 

( czytaj str. 8 ).



Już po raz 15.!
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              3   grudnia   2016  roku   odbyła 
się  po  raz  15. wystawa prac            
bożonarodzeniowych.   Wystawę 
otwierali: ja i Adrian Szajowski, kilka słów 
powiedział pan Arek Zimny i pani Gosia 
Staszewska. Każdy mógł ozdobić 
torebkę na prezenty. Potem śpiewał pan 
Kszysztof  Koniarek  kolędy. Był 
poczęstunek: ciastka, cukierki, placek i 
wino grzane. Mi się bardzo podobało i 
było  fajnie na wystawie.    
                                        Paulina Opara                                                             

    Na wystawie ozdobiłam torebkę różnymi elementami:  
serduszkami i gwiazdkami. Śpiewaliśmy kolędy. Podobała mi 
się ta wystawa. Miło spędziłam  wieczór.

                                                    Agnieszka Troszczyńska

         Bardzo podobał mi się  koncert kolęd i pastorałek  na  
różnych instrumentach. Były  to instrumenty  z kilku krajów  i 
państw  Europy. Były to znane kolędy, które śpiewano w XVIII i 
XIX wieku. Te kolędy były grane prosto z serca, brzmiało to 
bardzo pięknie i naturalnie. Lubię słuchać kolędy grane na 
różnych instrumentach. 
                                                                           Jola Kowal

       W sobotnie popołudnie w sklepie „Arka” o godz. 15:00 
została otwarta coroczna wystawa bożonarodzeniowa naszych 
prac.Wystawę otworzyli uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej: Adrian Szajowski i Paulina Opara. Następnie 
Gospodarz wystawy pan Arkadiusz Zimny zabrał głos i przywitał 
wszystkich gości i sponsorów. Potem nadszedł miły moment - 
podziękowania od pana Arka dla pani kierownik Małgorzaty 
Staszewskiej oraz instruktorki Agnieszki Mazur za włożony 
prężny wkład w organizowaniu wystaw przez te piętnaście lat. 
Na samym końcu musieli wypić sok z cytryny. Następnie 
przygrywał kolędy pan Krzysztof Koniarek. Potem zabraliśmy 
się do dekoracji torebek, którymi wraz z prezentami 
obdarowaliśmy dzieci  ze Szpitala Powiatowego w Chodzieży z 
oddziału dziecięcego  na Mikołajki. Był też poczęstunek i 
napoje. Miło spędziłam z mamą sobotnie popołudnie na 
wystawie. 
                                                                                Bobas 

3 grudnia 2016r., w sobotę, spotkaliśmy sie już po raz 15., aby otworzyć naszą bożonarodzeniową 
wystawę w sklepie "Arka" w Chodzieży. W tym roku podczas wystawy zdobiliśmy torebki na 

prezenty. Najpiękniejsze trafiły 6 grudnia, wraz z prezentami, 
na oddział dziecięcy Szpitala Powiatowego w Chodzieży.

Nie byłoby naszej wystawy, gdyby nie wielkie serce Arkadiusza Zimnego, naszego wieloletniego 
Przyjaciela, któremu podziękowania złożyła kierownik Małgorzata Staszewska. Serdecznie dziękujemy 

także wszystkim osobom, sponsorom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do uświetnienia tej niezwykłej imprezy.



70. Jubileusz MBP 
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Dnia 7 grudnia 2016 roku w Chodzieskim Domu Kultury odbył się Jubileusz 70-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chodzieży. W tym dniu wybrani uczestnicy z WTZ wzięli udział  w 

imprezie, byłam też i ja. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji zdjęć przedstawiających 
historię biblioteki. W przerwach między zdjęciami śpiewała różne piosenki pani Estera Naczyk, a 

na fortepianie grał pan Cezary Górski. Po prezentacji pani dyrektor biblioteki Dorota Grewling 
składała podziękowania wszystkim osobom i  instytucjom wspierającym bibliotekę. Na końcu 

goście na ręce pani dyrektor składali kwiaty, prezenty, gratulacje i życzenia. Impreza bardzo mi 
się podobała. Dostałam piękny kalendarz, w którym jest moje zdjęcie jak czytam książkę.     

        
                                                                                                                                 Paulina Kowalska

Dnia 7 grudnia 2016 roku zostaliśmy zaproszeni na 
70- lecie Biblioteki Miejskiej. Pani Dyrektor Dorota 
Grewling powitała gości. Potem wyświetlono  krótki 
filmik przygotowany na tę okazję. Byli też wybrani 
super czytelnicy i dostali dyplomy i róże. Przyznano 
również wyróżnienia dla „Przyjaciół Biblioteki”. 
Opowiedziano też krótką historię Biblioteki. Był też 
występ: pani śpiewała a pan grał na pianinie. A 
potem wjechał duży i pyszny tort. Mi się bardzo 
podobał. Dostaliśmy upominek - kalendarz z 
różnymi zdjęciami. Uważam imprezę za udaną.

                                                                      
Paulina Opara

       Była prezentacja o tym, jak  powstała 
biblioteka. Pewien pan grał na pianinie i pewna 
pani śpiewała. Był też prawdziwy Burmistrz. 
Wręczane były nagrody, był tort. Każdy dostał 
pamiątkowy upominek - kalendarz ze zdjęciami 
czytelników. Była to udana impreza.
                                        Adrian Szajowski

       Bardzo podobała mi się ta impreza z okazji 
70. Urodzin Biblioteki.  Najpierw pokazano krótki 
film, jak powstała Biblioteka. Na scenie stała 
półka z książkami i ławka ze skrzynką, a w 
skrzynce były karty czytelników. Była też pani 
Estera  Naczyk, która śpiewała piosenki z 
tamtych  czasów, a pan grał na fortepianie. 
Później wyczytywano najstarszych czytelników 
Biblioteki. Była pani, która  miała 90 lat, była 
nauczycielką w LO. Później były medale i 
życzenia, prezenty w postaci obrazków. Później 
pani Dyrektor Dorota Grewling dziękowała 
wszystkim placówkom i firmom za prezenty i 
kwiaty. Na końcu na salę wjechał duży i pyszny 
tort i wszyscy mogli zjeść kawałek. Każdy dostał 
na pamiątkę kalendarz.    

Jola Kowal                                                                                    

W Święta Razem
18 grudnia 2016 roku uczestniczyliśmy w 

Spotkaniu Wigilijnym na chodzieskim Rynku. 
Stoisko z naszymi pracami cieszyło się dużym 

zainteresowaniem.

     18 grudnia byłam w Chodzieży na Rynku. 
Mieliśmy wystawione nasze prace na sprzedaż, 
ludzie przychodzili i je kupowali. Ja roznosiłam ulotki 
i rozdawałam cukierki. Byłam zobaczyć także inne 
stoiska. Bardzo mi się podobało i niedzielę uważam 
za udaną.
                                                     Paulina Opara
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