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19 grudnia 2013 roku troje naszych 
uczestników pozytywnie zakończyło 
trening umiejętności zawodowych, 
który odbyli w Restauracji - Hotelu 

“Gościna” w Podaninie.

     Jolanta Kowal,   Przemysław 
Kaniewski i Marcin Miklejewski raz w 
tygodniu, w drugim   półroczu  2013 roku,   
jeździli doskonalić swoje  umiejętności 
zawodowe, wykonując prace porządkowe. 
Na zakończenie czekał ich egzamin, 
wręczenie dyplomów oraz pyszny obiad z 
deserem. 
Serdecznie gratulujemy!
(Red. )

30 lat pracy

Kalendarium

Dnia 7 stycznia, w naszym Warsztacie, 
nasza pielęgniarka, Pani Wiesława 

Zakręta, obchodziła   Jubileusz 30 – lecia 
pracy zawodowej.

Z okazji 30. Jubileuszu 
życzymy Pani dalszych sukcesów

zawodowych i osobistych.

40. urodziny

Dnia 13 stycznia  w naszym Warsztacie 
obchodził swoje 40. urodziny nasz kolega 

Krzysztof  Gruntkowski. Z tej okazji 
poczęstował nas tortem i lampką 

szampana na toast.

Solenizantowi życzymy 
wiele szczęścia, 

zdrowia i radości każdego dnia.
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Dyskoteka noworoczna

Agnieszka Troszczyńska

       Dyskoteka noworoczna rozpoczęła się o godzinie 
10:00. Tańczyłam z Krzychem Tewsem, Szymonem 
Płonką,  Marcinem  Miklejewskim i  z Adamem 
Roguskim.  Bardzo mi się podobało, fajne były piosenki 
i były kolorowe światła. Oby takich dyskotek było jak 
najwięcej.

Pierwszą w tym roku dyskotekę zorganizował 
Samorząd WTZ dnia 7 stycznia 2014 roku. Oprócz 

zabawy był także słodki poczęstunek.

„W Święta Razem”
22 grudnia 2013 roku na chodzieskim Rynku 

nasz Warsztat wziął udział w szóstym spotkaniu 
wigilijnym „W Święta Razem”. 

I w tym roku na naszym stoisku 
przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych 

propozycji na dekorację świątecznego stołu, czy 
upominki dla bliskich. Nasze stoisko odwiedził 
Święty Mikołaj i kolędnicy, którzy umilili nam 

czas piękną grą i śpiewaniem kolęd.

Paulina Opara

         22 grudnia odbyła się  Wigilia na Rynku w 
Chodzieży. Nasz  Warsztat  wystawił prace 
bożonarodzeniowe. Ludzie kupowali nasze prace. Ja  
byłam  na chwile na naszym stoisku, był też Przemek 
Kaniewski,  Marcin Miklejewski i   Krzysztof   
Gruntkowski. Bardzo mi się podobało, było fajnie.



Nagrody
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    Za drugie półrocze  2013 roku  Rada 
Programowa postanowiła przyznać nagrody  
finansowe niektórym uczestnikom.

         Za sumienne wykonywanie obowiązków oraz 
motywację i zachętę  do dalszej pracy nagrody 
otrzymali:

Adam Roguski 
Katarzyna Skrzypczak 

Agnieszka Troszczyńska 
Joanna Kienic 

Szymon Płonka 
Hubert Skrzypczak 

     Za sumienne wykonywanie obowiązków i 
wzorową pracę nagrody otrzymali:

Magdalena Kaczmarek 
Krzysztof Tews 

Przemysław Kaniewski
Anna Sass 

Wojciech Połczyński 
Piotr Sobkowski 

Michalina Wachowska 
Jacek Furlatowski 
Marcin Miklejewski 

Jolanta Kowal 
Paulina Opara 

Cezary Janiszewski 
Serdecznie gratulujemy!

Kąciki 
zainteresowań

Jola Kowal

Literatura 
 
        Chcę  Wam przestawić  książkę  pt. „Potęga   
żywiołów”. Autorem tej książki jest Jane   Waker i 
Jacauelin  Dineen. Jest to książka, która  opowiada  
o różnych  zjawiskach  atmosferycznych,  które 
występują  na kuli ziemskiej pod wpływem  siły 
natury. Takie kataklizmy powodują  zniszczenie  i 
spustoszenie na ziemi. Ludzie, którzy  żyją na tych 
kontynentach   mieszkają w ciągłym stresie. Walczą 
o przeżycie  z  różnymi  kataklizmami.
                                          

Jola Kowal
Zdrowie i uroda

  Łamigłówki

           Chcę Was zachęcić do rozwiązywania 
krzyżówek. Są to gry, które pomagają w myśleniu 
logicznym, poprawiają pamięć i skojarzenia. 
Poprawiają pracę szarych komórek, myślenie 
człowieka. Dzięki łamigłówkom można spędzić miło 
czas i zrelaksować się, polecam! 

      Wszyscy się starzejemy, niektórzy są uczestnikami Warsztatu od 
dawien dawna - od początku powstania WTZ. Jednym z nich jest Krzysiu 
Gruntkowski,  który niedawno obchodził swoje 40 urodziny. Z tej też okazji  
zorganizowana została uroczystość w dniu 12 stycznia 2014 roku w 
„Prima Gusto”, na którą została zaproszona rodzina oraz przedstawiciele  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży, w osobie Pani Kierownik a 
także instruktorów. Nie obyło się bez „Sto lat” i szampana oraz życzeń. Na 
spotkaniu  urodzinowym  wspominano   minione   lata  pobytu Krzysia na   
Warsztacie i zachodzących zmianach, jakie dokonały się na przestrzeni 
kilkunastu lat.  Krzysztof odwdzięczył się zgromadzonym gościom 
poczęstunkiem oraz prezentami w postaci słodyczy. Były również 
życzenia od  rodziców Krzysztofa i  od przybyłych gości. Dla uświetnienia 
tej imprezy- wypożyczono na rynku w Chodzieży lampiony, które miały 
zanieść wieść o tym wydarzeniu daleko poza Chodzież. W dniu urodzin  
Krzysztofa, na Warsztacie, wszyscy  uczestnicy mogli spróbować 
urodzinowego tortu, szampana i soków owocowych. Na zakończenie tata 
Krzysztofa podziękował za złożone życzenia i podarunki.

40. rocznica urodzin 
naszego kolegi Krzysztofa Gruntkowskiego
Wiesława Paprzycka
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Spotkanie 
z przedszkolakami

Danuta D-P

30 stycznia 2014 roku troje uczestników naszego 
Warsztatu: Agnieszka, Paulina i Marcin, z 

instruktorami Danką i Sebastianem, odwiedzili 
przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola 

nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży.

    Ekipa z WTZ przygotowała zajęcia z prehistorii z 
ukochanymi przez dzieci dinozaurami.
    Marcin pokazał dinozaury ulepione przez siebie z 
gliny, a każdy uczestnik zajęć mógł na chwilę poczuć 
się jak archeolog i odkrywać skamienieliny ( kawałek 
szkieletu dinozaura lub muszlę ).
  Stworzony został również wielki drapieżnik z 
pokolorowanych wspólnie części obrazka.  Pokaz 
zdjęć z wykopalisk oraz krótka historyjka o 
przygodach Myszki Miki z dinozaurem były 
dopełnieniem bardzo udanego spotkania. Wszyscy 
bawili się świetnie.

Agnieszka Troszczyńska
 
           W  przedszkolu dzieci się przytulały do mnie i 
było miło,  była przerwa na kawę i na herbatę. Miło 
spędziłam czas. 

Podsumowanie 
konkursu plastycznego

31 stycznia 2014 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży, odbyło się podsumowanie II 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Moje anioły", w którym nasz Warsztat brał udział po raz 

drugi. Wręczone zostały dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników  zakwalifikowanych do 
wystawy pokonkursowej, wyróżnionych i nagrodzonych. W konkursie wzięło udział ponad 800 prac 

z całej Polski, tym bardziej cieszymy się z sukcesów naszych uczestników.

      Wyróżnienie w konkursie otrzymał Adam 
Roguski,  a do wystawy pokonkursowej zostały 
zakwalifikowane prace: Jacka Furlatowskiego, 
Katarzyny Skrzypczak, Krzysztofa Tewsa, Joanny 
Kienic, Agnieszki Troszczyńskiej, Weroniki 
Walczak,   Pauliny Opary,   Wojciecha 
Połczyńskiego,   Michaliny  Wachowskiej, 
Magdaleny  Kaczmarek i  Jolanty Kowal. 
Serdecznie gratulujemy!  

         Gratulujemy także  opiekunom: Eleonorze 
Goral, Agnieszce Mazur, Danucie Drzewieckiej - 
Piechowiak i Elżbiecie Smocikowskiej.

Agnieszka Troszczyńska
         Odbyła się uroczysta wystawa w MDK w Chodzieży, było dużo  prac wykonanych przez młodzież z całej 
Polski. Była telewizja, robili zdjęcia. Uroczystość  zakończyły występy muzyczne, miło spędziłam czas i 
dostałam dyplom z wyróżnieniem. 
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Zbiórka na 
bezdomne psy

Z inicjatywy Samorządu uczestników naszego 
Warsztatu została zorganizowana zbiórka na 
bezdomne psy, które przebywają w Punkcie 

Adopcyjnym w Chodzieży.

Zebraliśmy: 25,5 kg suchej karmy, 6 kg ryżu, 17 kg 
kaszy, 6 kg makaronu, 23 duże i 3 małe puszki z 
karmą, 4 ręczniki, 3 kiełbasy, 1 szczotkę, 1 piłkę i 3 
kości.

Agnieszka Troszczyńska

           Byliśmy w schronisku dla psów o godzinie 
10:00, oglądaliśmy psy i zrobiło mi się ich żal. Było im 
zimno i się bały, trzęsły z zimna. Chciałbym mieć psa.

Paulina Opara

     31 stycznia 2014 roku poszliśmy do Punktu 
Adopcyjnego dla Psów w Chodzieży.  Samorząd 
zrobił plakat informujący  co najlepiej przynosić  dla 
psów,  zakupił puszki z karmą. Każdy przyniósł to, co 
mógł.  Fajnie było zrobić taką zbiórkę dla psów, jest 
zimno  na  dworze i  psy  potrzebują   jedzenia.

Nowy samochód

Od 14 lutego 2014 roku nasi uczestnicy są 
dowożeni nowym samochodem.

Kalendarium
30. urodziny

14 lutego 2014 roku nasza koleżanka  
Marta Burzyńska obchodziła 30. 
urodziny. Z tej okazji przyniosła 

pyszne torty,  za które dziękujemy.

Życzymy Ci wszystkie dobrego, dużo 
zdrowia szczęścia i miłości 

oraz marzeń spełnienia.
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Zabawa karnawałowa
Paulina Opara

 9 lutego 2014 roku o godzinie 14:00 rozpoczęła się zabawa karnawałowa w Margoninie, w 
Restauracji  Komfort.  Gości powitali: Jolanta Kowal, Krzysztof  Tews  i Paulina Opara. Następnie 

głos zabrała nasza kierownik pani Małgorzata Staszewska, która  podziękowała panu Janowi 
Kubackiemu, Państwu Głąbiakom  i panu Markowi Górzyńskiemu za wieloletnią, udaną współpracę. 

Wręczyliśmy panu Wojciechowi Burzyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu, nasze prace, które 
wezmą udział w licytacji na Balu Charytatywnym Starosty.

 Z zaproszonych gości przybył członek Fundacji Pan Arkadiusz Zimny z żoną, Państwo Ela i Bodo Kusche 
a także uczestnicy i kadra z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu,  nasi byli uczestnicy: Eugenia Świerczak, 
Ania Kowalska i Daniel Nagórny.  Wszyscy  dobrze się bawili. Był bardzo dobry obiad. Fajnie piosenki śpiewał 
nam pan Marek Górzyński. Potem były wybierane damy i kawalerowie balu oraz  królowa i król balu. Królową 
balu została Weronika Walczak z naszego Warsztatu, a królem balu został Andrzej Szwamke  z Warsztatu z 
Uścia. Potem damy, kawalerowie, królowa i król balu zatańczyli razem. Wjechał także tort i był na toast szampan. 
Bardzo mi się  podobało.

Paulina Kowalska
 
 Na zabawie  karnawałowej  dobrze się 
bawiłam, była fajna  muzyka i dobra atmosfera. Obiad 
był dobry, zjadłam też  pyszny deser lodowy. Nasi 
goście z Ujścia dobrze się bawili, była pełna sala.     

Asia Kienic
 Zabawa karnawałowa jak zawsze bardzo mi 
się podobała, można było się wyszaleć raz w roku. 
Zawsze na to czekam, a przy okazji spotkałam się z 
moją przyjaciółką z Ujścia Agnieszką Pawełczak. 
Pod koniec imprezy czuło się jakiś niedosyt i mało 
szaleństwa.

Przemo Kaniewski

 Zabawa przebiegała w miłej i radosnej 
atmosferze, była pełna integracja i wspaniała zabawa. 
Były ładne kreacje, pan Górzyński przygrywał fajne 
przeboje, które pasowały do zabawy. Nasi goście z 
Ujścia byli zaskoczeni z tak przygotowanej  zabawy. 
Mogliśmy bliżej się poznać i niecodziennie spędzić ten 
czas. Na zakończenie każdy mógł skosztować duży, 
smaczny tort. Ta zabawa przeszła do historii, ale z 
wielką radością czekamy już na kolejną, oby w  takim 
samym składzie.
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Witamy nowego psychologa

1.Jakie są pierwsze wrażenia na nowym 
stanowisku pracy?
 Wcześniej tylko raz byłem w Chodzieży.  
Podoba mi się to miasto.  Jest łanie położone i z tego  
co zdążyłem  zauważyć to jest także urokliwe. Podoba 
mi się lokalizacja Warsztatu i ładny budynek. Cieszę 
się, że  uczestnicy wydają się być śmiali i wesoło  
nastawieni. Podoba  mi się też to, że istnieje  gotowy 
plan pracy dla mojego stanowiska.
2.Czy wcześniej gdzieś Pan pracował?
 Tak. Za czasów studenckich pracowałem w 
firmie  LPP która  robiła  ubrania dla „Reserwed”.  
Później pracowałem jako pomoc techniczna dla  
klientów firmy komputerowej. Kiedy zacząłem 
pracować  w branży  psychologicznej  to  pracowałem  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej  i w szkole 
podstawowej w Polsce, oraz w  o ośrodku dl a osób 
potrzebujących  wspomagania w Anglii.
3.Co najbardziej lubi Pan jeść?
 Najbardziej lubię wigilijne danie, konkretnie 
tzw. „ uszka”.   Uwielbiam też pizzę na cienkim cieście, 
ciasto szpinakowe, wytrawne  naleśniki, ruskie 
pierogi, pikantne papryczki, ryby. 
4.Jakie gatunki muzyki najczęściej Pan słucha?
 Najczęściej słucham muzyki filmowej ( np. od 
„Grawitacji”).Lubię wiele gatunków i lubię też ciekawe 
teksty w piosenkach.
5. W  jakim mieście Pan mieszka?
 Mieszkam w Pile.

6.Czy lubi Pan gotować?
 Lubię  czasami pomóc  kucharzowi, który  
przygotowuje  jakieś fajne danie i zaleci jakieś 
pomocnicze funkcje znajomym. Sam z siebie nie lubię 
gotować i nie jestem w tym dobry.
7.Jakie lubi Pan oglądać filmy?
 Lubię filmy science – fiction  oraz komedie z 
gatunku sci-fi, polecam „Grawitację”, niesamowite 
zdjęcia i wyjątkowa scenka dźwiękowa z komedii 
ostatnio dobrze bawiłem się na „Pan Aus Gain”. 
8. Co pan lubi robić  wolnym czasie ?
 Lubię spędzać czas na świeżym  powietrzu. 
Lubię spływy kajakowe, siatkówkę, pływanie oraz 
małe  pieski i rowerowe wycieczki . Chętnie  chodzę 
do kina.
9.Czy chętnie pan spaceruje? 
 Tak, bardzo  chętnie. 

Dziękujemy za rozmowę.

Od miesiąca lutego 2014 roku rozpoczął pracę w naszym Warsztacie nowy psycholog Pan Witold 
Wiśniewski, z którym wywiad przeprowadziły Paulina Opara i Joanna Kienic.

Pożegnanie

Bobas
 W dniu  24  lutego  2014  roku  została 
pochowana nasza była instruktorka  Pani  Janina  
Żukowska.  Pani Janka uczyła nas jak posługiwać się 
przyrządami do  wykonywania robót ręcznych, które 
potem cieszył  się  dużym wzięciem wśród  
kupujących.  Pani Janka przebywała  na emeryturze, 
ale my  będziemy  ją wspominać zawsze bardzo miło.

19 lutego 2014 
roku zmarła Pani 

Janina 
Żukowska, która 

przez kilka lat 
była instruktorką 

w pracowni 
rękodzielniczej.  

Pożegnaliśmy Ją 
24 lutego o 

godzinie 11:00 
na Cmentarzu 
Parafialnym w 

Chodzieży.
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Dziękujemy Pani Lu!
Z dniem 1 lutego 2014 roku  zakończyła pracę w naszym Warsztacie  wieloletnia  

psycholog Pani Lucyna Brzeźniak. Przez wiele lat pełniła także funkcję kierownika. 

 Pani Lu była zawsze dobra, bardzo ją kocham - 
Łukasz Jancon.

 Znam Panią Lucynę już od bardzo dawna, a 
dokładnie od dziecka. W wieku 5 lat zaczęłam 
korzystać z jej pomocy. Zawsze znalazła dla mnie 
czas. Dziękuję Jej z całego serca za cierpliwość i 
wyrozumiałość -  Joanna Kienic.

 Pani Lucyna była dla mnie miłą osobą, także 
psychologiem, któremu mogłam się zwierzyć ze 
wszystkiego. To otwarta i uśmiechnięta osoba, nasza 
była Pani kierownik - Agnieszka Troszczyńska.

 Pani  Lucyna  Brzeźniak  była dobrym, 
uczynnym  psychologiem.  Można  było z nią 
porozmawiać na każdy temat. Żal, ze odeszła na 
emeryturę. Serdecznie Jej dziękujemy, że zawsze  
była za naszymi sprawami - Krzysztof Tews.

 Chciałam napisać kila słów o Pani psycholog 
Lucynie Brzeźniak. Bardzo polubiłam Panią Lucynkę  
Brzeźniak, była miłą i sympatyczną osobą. Można 
było pogadać kiedy przyszłam zobaczyć Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Pani Lucynka była 
panią kierownik, pokazała mi wszystkie pracownie, w 
których się można było nauczyć różnych rzeczy. 
Będzie nam brakowało Pani Lucynki, ale będziemy Ją 
mile wspominać - Jola Kowal. 

 Fajnie się pracowało jak była z nami Pani 
Lucyna. Zawsze miła, dobra i kochana. Zawsze 
mogliśmy liczyć na Pani dobre słowo i pomoc w 
trudnych dla nas sytuacjach. Będziemy Panią mile 
wspominać i zawsze o Pani pamiętać. Serdecznie 
dziękujemy za dobre serce i pomocną dłoń. Nigdy o 
Pani nie zapomnimy. Mamy nadzieję, że będzie nas 
Pani często odwiedzać - uczestnicy pracowni 
rękodzielniczej.

 Pracownia ogrodniczo - plastyczna mile 
wspomina prace na naszej warsztatowej działce. 
Wspólnie z Panią zrywaliśmy owoce, wyrywaliśmy 
chwasty. Na malarstwie też się Pani Lucyno znałaś. 
Pilnowałaś farb. Była to dobra i zgodna współpraca 
połączona z pracą i wypoczynkiem. Zawsze wesoło i 
miło.Kochana czekamy i zapraszamy do nas- 
pracownia ogrodniczo- plastyczna.

 Pani  Lucyna Brzeźniak  była  dla młodzieży  
osobą bardzo dobrą, pracowitą, umiała  wysłuchać 
problemy  każdego uczestnika i rozważyć  wspólnie 
jego problemy. Miała  ciągle uśmiech  na twarzy. Miło 
się z nią współpracowało. Była dla nas bardzo dobrym 
psychologiem. Uczyła nas  być  grzecznym 
życzliwym dla innych, mieć poczucie humoru, być   
dobrym, mieć dobre maniery, umieć słuchać  innych 
itp. Spotkania z panią Lucyną to radość. Dziękujemy  
Pani za życzliwość i cierpliwość. Życzymy  dużo 
zdrowia i długich lat życia - uczestnicy obecnej grupy 
ceramicznej.

 Mieliśmy na Warsztacie  długoletniego 
kierownika i psychologa, taką  funkcję pełnia  Pani 
Lucyna  Brzeźniak. Bała bardzo związana  z 
uczestnikami, jak prawdziwa mama. Potrafiła pomóc 
doradzić w trudnych sprawach. Przez kilkanaście lat 
razem z nami. Była akceptowana przez wszystkich, 
kochana. Dziękujemy Jej za długoletnią pracę, którą  
wykonywała sumienie, bardzo dobrze, z wielkim 
poświęceniem i  zorganizowaniem. Umiała  doradzić 
w każdej potrzebie w ten niezwykły sposób!  
Będziemy mieli Panią Lucynę zawsze w pamięci  za 
to, że z nami  była na dobre i złe.  Będziemy pamiętali 
Panią Lucynę jako kierownika i psychologa w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej - Przemek Kaniewski.

Droga Lucyno!
 Będziemy tęsknić za Tobą! Byłaś naszym 
najlepszym  przyjacielem,  kierownikiem  i 
psychologiem.   Doradzałaś, wspierałaś nas 
wszystkich w naszych problemach. Pomagałaś i tym 
dużym i małym. Mile wspominać będziemy nasze 
wspólne wyjazdy na wycieczki z młodzieżą, imprezy  i 
życie na co dzień i to z przyjemnościami,  i z troskami i 
z problemami, które zawsze  zostały rozwiązane.  
Czekamy na Ciebie w WTZ, jesteś mile widziana - 
Agnieszka.

Kochana Pani Lu!
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,  
za uśmiech, obecność, dobre  rady, wsparcie, 

wspaniałą współpracę, bycie z nami na dobre i 
na złe. Dziękujemy za serce, które wkładała 

Pani w swoją pracę - dzięki temu mogliśmy czuć 
się na Warsztacie jak w domu.

W ciągu tych wszystkich lat była Pani dla nas  
najlepszym przyjacielem, na którym zawsze 
można polegać, który zawsze służy pomocą 

i wsparciem. Dziękujemy i życzymy dużo 
zdrowia i wszystkiego najlepszego!
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