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Wigilia na Rynku
 21 grudnia 2014 roku odbyła 
s ię wig i l ia ,  czy l i  ko le jne już 
spotkanie „W  Święta Razem” na 
Rynku. Pojechałam  do Chodzieży, 
były różne stoiska. Też  było nasze 
stoisko z pracami warsztatowymi i 
nasze prace ładnie się sprzedawały. 
Bardzo mi się podobało i było  fajnie. 
Rozdawałam też ulotki naszej 
Fundacji.  Fajnie, że mogłam 
przyjechać na wigilię na Rynek do 
Chodzieży.
                      
                             Paulina  Opara

Dyskoteka 
 16  stycznia 2015 roku  mieliśmy 
dyskotekę, którą zorganizował Samorząd. 
Jako przewodnicząca  przeczytałam 
wszystkich kandydatów do wyborów 
samorządowych na nową kadencję. Był też 
poczęstunek: kawa, soki i tort, który zakupił 
Samorząd ze składek. Super, że zrobiliśmy 
dyskotekę bo niedługo koniec karnawału.

          Paulina Opara 

    Dyskoteka była  fajna,  dobre 
nagłośnienie. Muzyka była super, dobre, 
szybkie przeboje. Można się przy takiej 
muzyce nieźle wybawić i wyszaleć, zgubić 
zbędne kilogramy.
                                            Jola Kowal
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Nagrody przyznane
Rada Programowa w dowód uznania za bardzo dobrą prace, sumienne wypełnianie obowiązków,  
postanowiła przyznać nagrody finansowe za drugie półrocze 2014 roku niektórym uczestnikom. 

 Nagrody otrzymali: Hubert Skrzypczak, Piotr Sobkowski, Weronika Walczak, Paulina Opara, Przemek 
Kaniewski, Marcin Miklejewski, Jolanta Kowal, Katarzyna Skrzypczak, Piotr Maćkowiak, Krzysztof Tews, 
Paulina Kowalska, Damian Reinke, Michalina Wachowska, Adam Roguski i Jacek Furlatowski.

 Dodatkowo małe nagrody za zbieranie i przynoszenie szyszek do pracowni ogrodniczo-plastycznej 
otrzymali: Marta Burzyńska, Szymon Płonka, Anna Sass i Wiesława Paprzycka.   

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Warto zobaczyć!

Witamy Adriana
Bardzo serdecznie witamy nowego kolegę Adriana i 

życzymy Mu wiele uśmiechu na twarzy i miłej współpracy. 

 Urodziłem się 10.05.1994 roku. Zacząłem chodzić na 
Warsztat 02.02.2015 roku. Lubię grać w gry na komputerze i 
oglądać bajki. Mam też aparat fotograficzny Nikon i robię 
zdjęcia, dostałem go na Wigilię. 

                                    Adrian Patryk Sebastian Szajowski

21 stycznia 2014 roku 
uczestnicy z pracowni 

ceramicznej i komputerowej 
byli  w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Chodzieży 
zwiedzić Dział Tradycji i Historii 

Miasta. Ekspozycja, która 
stopniowo wzbogaca swoje 
zbiory o rodzimą ceramikę i 
pamiątki związane z historią 

Chodzieży,  bardzo się 
wszystkim podobała. 

Kto jeszcze nie był koniecznie 
musi zobaczyć, zachęcamy!
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Wybory do Samorządu

10 lutego 2015 roku odbyły  się wybory do 
Samorządu. Każdy uczestnik mógł oddać 
głosy na dwóch spośród 12 kandydatów. Na 
każdej urnie wyborczej znajdowało się zdjęcie, 
imię i nazwisko kandydata. W głosowaniu 
wzięło udział 31 uczestników. 

Wyniki wyborów:

Przewodnicząca: Michalina Wachowska 

Sekretarz: Paulina Opara 

Skarbnik: Jolanta Kowal 

Członkowie: Weronika Walczak
                     Marcin Miklejewski 

Komisja wyborcza  w składzie: 
Danuta Drzewiecka – Piechowiak, Marzena 
Szykowna, Elżbieta Smocikowska.
   

Serdecznie Wam gratulujemy
 i życzymy owocnej pracy.

A jak ocenia swoją pracę 
„stary” Samorząd?
 W  Samorządzie byłam cztery lata jako 
sekretarz. Z początku  nie wiedziałam w jaki 
sposób pisze się protokoły. Bycie sekretarzem 
było dla mnie obowiązkiem, z którego się 
wywiązałam. W Samorządzie  było bardzo fajnie, 
były obowiązki, ale też miłe chwile.
                                         Paulina Kowalska

 W Samorządzie było fajnie. Mieliśmy 
zebrania i ustalaliśmy  rożne imprezy.  Była to 
trudna   praca.   Jako  przewodnicząca  
wyznaczałam osoby do załatwiania różnych 
spraw. Współpracowałam  też z panią kierownik. 
Może się uda jeszcze  raz być w Samorządzie.
                                              Paulina  Opara 
  
 W Samorządzie pełniłem funkcję skarbnika. 
Zbierałem składkę samorządową i robiłem 
sprawozdania z każdego  miesiąca. Praca w 
Samorządzie była odpowiedzialna i trudna, ale 
dałem rade!

                                               Krzysztof Tews 
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Zbieramy nakrętki 
dla Ady

Od dłuższego czasu zbieramy nakrętki. 
Przekazywaliśmy je różnym osobom. Tym 

razem przeszło 5 kilogramów przekazaliśmy 
na rower dla Ady. Mamy nadzieję, że Ada 
latem będzie mogła korzystać z nowego 

roweru. Tego Jej życzymy!

    Zachęcamy Was do zbierania nakrętek 
i przekazywania na ten ważny cel. 
Zebrane nakrętki przynoście do sklepu 
zoologicznego Akara, Plac Kopernika 4 w 
Chodzieży.

Zabawa karnawałowa
szystkie   dziewczyny  obtańcowałem,  było  

Wsympatycznie. Tańczyłem też z panią 
kierownik z Ujścia, byłem największym 

szołmenem. Bardzo lubię pana Marka – podoba mi się 
muzyka, którą gra. Na parkiecie odpaliłem energię, bardzo 
dużo! Prowadziłem  węża z sympatyczną  panią Krysią z 
Fundacji. Planuję, żeby w przyszłym roku zabawa była 
dłużej! Fajne były dziewczyny z Ujścia. 

                                                                   Adam Roguski 

  Zabawa karnawałowa była bardzo fajna. Tańczyłam z 
chłopakiem z Ujścia. Były także  kotyliony, ja miałam taki 
zrobiony z makaronu.

                                                           Paulina Kowalska 
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 W  niedzielę 15 lutego odbyła się nasza zabawa karnawałowa w Restauracji  
Hania w  Margoninie. Jako przewodnicząca Samorządu  przywitałam wszystkich 
gości. Później przemówiła nasza pani kierownik i pani  Honorata – kierownik 
Warsztatu z Ujścia. Głos  zabrał  także przewodniczący  Rady Powiatu pan Piotr  
Jankowski. Ważnym momentem  było podziękowanie naszym Przyjaciołom – panu 
Janowi Klubackiemu,  pani Hani  Kubackiej-Głąbiak i panu Markowi Górzyńskiemu, 
za wieloletnie wsparcie i pomoc. Następnie członek Samorządu – Marcin Miklejewski 
wzniósł toast. Jak zawsze na początku  zabawy  wszyscy zjedli pyszny  obiad i 
rozpoczęły się  tańce.  W trakcie  zabawy były odczytywanie  życzenia 
walentynkowe.  W  tym roku na gości czekała niespodzianka – kotyliony wykonane  
w naszych pracowniach. Każdy musiał odnaleźć swojego partnera kotylionowego i 
razem zatańczyć. Tańce te były oceniane przez komisję i nagrodzono trzy najlepsze 
pary: Monikę Olejniczak  i Jacka Furlatowskiego,  Monikę Kowal i Damiana Reinke,  
Aleksandrę Grośty i Adriana Skibińskiego.  Następnie  wjechał piękny tort, który z  
apetytem  zjedliśmy. Bardzo się wybawiłam na zabawie.  Trochę  się stresowałam 
przemową, ale  było bobrze. Szkoda, że zabawa nie trwała dłużej – czas szybko 
zleciał. 

                                                                                                  Michalina Wachowska   

 W  n i e d z i e l ę  b y ł a 
zabawa karnawałowa,  która 
trwała od godziny 14 :00 do 
19:00. Tańczyliśmy, byliśmy 
ładnie ubrani i byli goście z 
Ujścia. Zabawę otworzyła 
pani Gosia i Samorząd. 
Smakowało mi piwo i deser 
lodowy. 

               Marcin Miklejewski 
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 Witam wszystkich Czytelników. Dziś 
napiszę troszeczkę o wspaniałej zabawie, na 
której był niezły melanż i przytup. Jedzonko było 
bardzo dobre. Zajefajnie mi się tańczyło. Nie lubię 
tych wszystkich przemówień, bo są troszeczkę 
nudne, ale po za tym to było super. Goście z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z Ujścia byli fajni. 
Fajnie mi się tańczyło z dziewczynami z Ujścia, 
chociaż nie   z  wszystkimi  tańczyłem. Z 
dziewczynami z zaprzyjaźnionego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Chodzieży też mi się fajnie 
tańczyło, zwłaszcza  z  jedną, ale niech to 
pozostanie moją słodką tajemnicą. Cieszę się, że 
po raz kolejny zostałem zaproszony na taki 
wspaniały przytup i melanż. Podobały mi się 
życzenia walentynkowe, ale szkoda, że żadne nie 
były adresowane do mnie, ale i tak miło było 
posłuchać, że ktoś kogoś kocha. Napoje też były 
bardzo dobre, zwłaszcza ten sok podobny do 
jednego napoju wyskokowego, ale nie będę tu 
pisał do jakiego. Fajnie, że znowu byłem w 
telewizji, chociaż mój ryjek nie wygląda najlepiej, 
ale cóż, troszeczkę sławy nie zaszkodzi. Jak 
jechaliśmy autobusem, to przypomniało mi się jak 
codziennie dojeżdżałem autobusem, ale to było 
męczące dla mnie. Do zobaczenia już niebawem, 
w następnym artykule.

                                                     ABSOLWENT

Ech, fajnie  było… Tańczyliśmy.  

                                          Kamelia Kramkowska   

 Na zabawie bardzo mi się podobało i było 
fajnie. Wszyscy na zabawie się dobrze bawili. Było 
też dobre jedzenie – słodycze i soki. Każdy dostał 
kotyliony i musiał poszukać swoją parę i razem 
zatańczyć. Pary oceniała komisja. Ja tańczyłam z 
Piotrem Maćkowiakiem bo mieliśmy takie same 
kotyliony. Nagrodzone pary dostały słodycze. 
Potem wjechał tort, który był pyszny. Było sypane 
konfetti. 
                                               Paulina Opara 

 Na zabawie podobały mi się piosenki, obiad 
był smaczny i był duży tort ze sztucznymi ogniami. 
Były przypinane kotyliony – tańczyłam  w parze z 
Marcinem  Miklejewskim.  Była lokalna prasa i 
telewizja. Chciałbym, żeby takich imprez było 
więcej. 
                                   Agnieszka Troszczyńska     

       Zabawa była super. Po raz drugi był 
zaproszony Warsztat Terapii Zajęciowej  z Ujścia. 
Po zjedzeniu posiłku zaczęliśmy się bawić na 
parkiecie. Po jakimś czasie wszyscy otrzymali 
różne kotyliony i dobrali się w pary. Pary, które 
najładniej zatańczyły otrzymały nagrody. Podczas 
zabawy poznałam koleżankę o takim samym 
nazwisku jak moje – Kowal Monikę. To miłe, że WTZ  
z Ujścia przyjechał, nie czuliśmy się sami.
                                                        Jola Kowal

        Maiłam  fajnego partnera w tańcu, który 
całował mnie w rękę, bardzo mi się to podobało. 
Były dobre placki, szczególnie ten ze szpinaku. 
Podobały mi  się   walentynki,   które były 
wyczytywane i walentynki, które przygotowali 
uczestnicy Warsztatu z Ujścia. Pan Marek grał i 
śpiewał fajne piosenki. Zabawa była fajna, ale 
brakowało mi jednej osoby.
                                                 Kasia Skrzypczak  

 W niedzielę odbyła się zabawa, były placki. 
Dziewczyny były ładnie ubrane, instruktorki były 
ładnie ubrane, miały ładne fryzury. Tort był bardzo 
słodki. Z dziewczynami fajnie się tańczyło. 
Szkoda, że zabawa była tak krótka, mogła  trwać 
dłużej, już nie mogę doczekać  się następnej. 

                                Hubert Księżniakiewicz 
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Walentynki
Dla Joli Kowal kocham – od Czarka.

Panie Wojtku Chyra –lubię z Tobą ćwiczenia. Lubię grać w piłkę. Lubię gonić Cię na rowerze. 
I grandzić też z Tobą mogę. Twoja grandziara Ewelina.

Dla sympatycznej i miłej Asi od cichego przyjaciela P.K.

Serduszko puka w rytmie cza cza, miłości szuka w rytmie cza cza. Walentynka dla Agnieszki T. od Joli.

Piszę do Ciebie piękne słowa, w nich ukryte serce me, wiedz, że jak nikogo w życiu, to ja bardzo 
kocham Cię! – dla Wojtka Połczyńskiego od Walentynki.

Dla kadry WTZ Chodzież – bardzo Was lubimy, jesteście sympatyczni, zawsze nam pomagacie w trudnych 
sytuacjach. Dużo zdrowia, pomyślności, miłości i szczęścia w życiu osobistym życzą: Michalina i Krzysztof T.

Elżbieto S! – wymęczę Cię dziś na zabawie karnawałowej! – Piotr Maćkowiak.

Z okazji Walentego ślę całusa ogromnego, kocham Cię swym sercem małym, jesteś dla mnie światłem 
całym – od Pauliny Opary dla Huberta Księżniakiewicza.

Dla Krzysia Gruntkowskiego – życzenia walentynkowe od Walentynki.

Dla Wojtka Chyry – dobrze się z Tobą ćwiczy, jesteś fajnym facetem. Z okazji Walentynek dużo 
miłości życzy Ania Sass. P.S. Teraz proszę zatańcz ze mną!

Droga Michalino! Lubię z Tobą grandzić. Lubię pogadać przy herbacie, dzwonić do Ciebie. 
Podobasz mi się. Kocham Cię. Twój Misiaczek.

Walenty dla Kierownik – Ewelina.

Agnieszka Mazur jesteś kochana, piękna i wszystko – Jacek.

Dla Marysi – psycholog – jesteś kochana. Jacek.

Dla ukochanej koleżanki Wiesi samych serduszek życzy aniołek.

Uściski dla Irusia. Jacek

Walentynka dla Pani Marzenki od Kasi.

Walentynki dla Pani Wiesi od Eweliny.

Madziu księgowo! Jesteś piękna i kochana. Jacek

Pani Gosia jest piękna – Jacek.

Dla Danki – masaż od Jacka.

Dla ulubionej koleżanki Pauliny Kowalskiej życzenia samych serduszek życzy Hubi.

Dla Eli Smocikowskiej – lubię u Ciebie pisać na komputerze. Jacek

Panie Mareczku, nasz muzyku, jest Pan kochany – Ola.

Chcę przytulić Cię serdecznie i w uścisku Twym trwać wiecznie, bicia serca słuchać Twego do końca życia 
mego. Dla Adriana od Walentynki.

Walentynka dla Pani Wiesi Z. od Kasi.

Dla pani kierownik Małgosi – kocham Cię – Ewelina.

Dla p.Eli G. – pyszne jedzonko szykujesz. Utyłam. Wszystkiego najlepszego. Ewelina



Dla wszystkich wspaniałych chłopaków z WTZ – Walentynka.

Walentynka dla Adama M. od Kasi.

Jesteś najwspanialszą przyjaciółką w całym ludzkim tłumie, ponieważ oprócz łez swoich, także mój 
smutek i łzy rozumiesz … życzy Miki.

Walentynka dla Pani Agnieszki od Kasi.

Karolu – zapomniałam co chciałam powiedzieć. Baw się dobrze na dzisiejszej zabawie. Ewelina.

Pozdrowienia walentynkowe dla Kasi od Przemka.

Serce nie sługa miłości szuka. Walentynka dla Wiesi P. od Joli.

Walentynka dla Pani Wiesi od Jacka.

Dla ulubionej koleżanki Magdy – dziewczyny z moich snów, przepraszam Cie za wszystkie złe rzeczy, 
wybaczam. Twój Łukasz.

Walentynka dla Pani Eli Goral od Jacusia.

Całusy dla Marzenki od Jacusia.

Dla Pauliny Opary od cichego przyjaciela.

Damian! Fajny z Ciebie chłopak! Ewelina.

Dla Pani Agi – lubię Panią – Marta.

Wojtku P. – wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek – Ewelina.

Drogi Piotrze Maćkowiaku – tańcz dziś ze mną do białego rana. Całusy. Twoja Ewelina.

Cóż są warte te miliony, o których wielu marzy, czyż nie starczy jedno serce, które Cię miłością darzy? 
Dla Pani Magdy od Kasi.

Walentynka dla Marty B. od Joli.

Walentynka dla Wojtka Chyry od Kasi.

Dla Pauliny O – lubię Cię. Marta.

Słońce nauczyło mnie śmiać się, wiatr nauczył mnie szaleć, deszcz nauczył mnie szlochać a 
Ty wciąż uczysz mnie kochać – dla pani Eli Goral od Kasi.

Dla Wojtka Chyry – lubię jeździć z Tobą na rowerze – Jacek.

Dla Pana Marka Górznego – lubię tańczyć przy Twojej muzyce. Jacek.

Czy mnie kochasz Marcin? – Kamelia.

Dla wspaniałej przyjaciółki Geni! Kochający Karol.
Dla Króla warsztatowego powozu wszystkiego najlepszego
z okazji Walentynek życzy Bobas.

Dla Królowej kuchni wszystkiego najlepszego z okazji
Święta Walentego od Obieżyświata.

Dla Królowej strzykawek najlepsze życzenia
walentynkowe  od Bobasa.

Dla Krzysztofa Gruntkowskiego wszystkiego najlepszego, 
dużo zdrowia, szczęścia i miłości od Obieżyświata.
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