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Walentynki
        Z okazji przypadających w niedzielę 
Walentynek już 12 lutego 2016r. Samorząd 
WTZ przygotował niespodzianki. Najpierw 
był romantyczny seans filmowy, a po nim 
kawka ze słodkim poczęstunkiem. Każdy 
uczestnik dostał także serduszko wykonane 
w pracowni ceramicznej.

Wszystkim zakochanym życzymy spełnienia 
marzeń i cudownych chwil u boku ukochanej 

osoby.    

Koncert z okazji Dnia Kobiet
      Dnia 5 marca 2016 roku wzięliśmy udział w Koncercie Orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury z 
okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pt.: „Za zdrowie Pań”. Imprezę rozpoczął Burmistrz miasta 
Jacek Gursz mówiąc kilka słów i składając życzenia wszystkim Paniom. Wręczył także róże Paniom 
grającym w  orkiestrze. Później rozpoczął się koncert. Grała orkiestra, a solista wykonywał takie 
piosenki jak „Za zdrowie pań” i utwór z filmu „Zatańcz ze mną”.  Można było także usłyszeć „Kwiat 
jednej nocy”, składankę „Skaldów” oraz „Tequilę”.  Po 
zakończonym koncercie został wyświetlony film 
niespodzianka. Obejrzeliśmy „Moje córki krowy” - film 
opowiadający o rodzinie borykającej się z chorobą 
matki, a później też ojca. Tematem filmu była również 
trudna, siostrzana miłość.   W komedii główne role 
grają: Agata Kulesza, Gabriela Muskała oraz Marcin 
Dorocinśki. Film jest śmieszny, ale i wzruszający. 
Podobał mi się chociaż  na początku myślałam, że 
będzie nieciekawy. Koncert orkiestry bardzo mi się 
podobał, utwory były bardzo fajne.

                                                   Paulina Kowalska                                                                                                                  

    Był bardzo fajny koncert, bardzo fajne 
piosenki grali. A następnie był film, który miał  
tytuł „Moje córki krowy”, z którego się 
naśmiałam bo był śmieszny, ale też trochę 
wzruszający. Takich imprez powinno być 
więcej. 
                                             Marta Burzyńska                                                               

       Bardzo mi się podobał koncert Orkiestry 
Chodzieskiego Domu Kultury.  Film „Moje córki 
krowy” był super i fajnie się go oglądało. Bardzo 
lubię polskie filmy. W tym filmie najbardziej lubię 
aktorkę Agatę Kuleszę i aktora Marcia 
Doroczyńskiego.  W filmie było trochę 
przekleństw. Bardzo się cieszę, że byliśmy 
zaproszeni na ten koncert i film z okazji Dnia 
Kobiet.
                                              Paulina Opara
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Warsztatowy 
Dzień Kobiet

Trening umiejętności 
zawodowych

Dnia 8 marca w WTZ odbył się 
Dzień Kobiet. Na stołówce 

czekały na nas kwiaty - po jednej 
róży dla każdej dziewczyny plus 
batonik. Oprócz tego chłopacy 

zrobili kawę i herbatę z 
cukierkami. Było bardzo miło.

                          
                             Paulina Kowalska

         W dniu 8 marca 
wyjechaliśmy do Oleśnicy do 
Zakładu „Cerplast”  w ramach 
t reningu    umie jętności 
zawodowych. Zwiedzaliśmy 
tam hale, gdzie są składane i 
so r towane   częśc i    do 
poszczególnych podzespołów 
( pralek,   samochodów ). 
Wykonuje się tam prace  bardzo 
precyzyjne. Gotowe elementy 
są sprawdzane i pakowane w 
duże kartony, a następnie 
wysyłane do firm, gdzie następuje montaż. W zakładzie jest  dużo maszyn, 
które ułatwiają produkcję plastikowych części. Wyjazd był bardzo owocny.  

                                                                                                        Przemo 
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        8 marca 2016 roku pojechaliśmy do zakładu „Cerplast” 
w Oleśnicy koło Chodzieży. Pojechały wybrane osoby: 
Przemek Kaniewski, Marcin Miklejewski, Czarek 
Janiszewski, Weronika Walczak i ja. Po zakładzie 
oprowadzał nas pan Kazimierz Kobierski. Pokazywał co tam 
robią np. filtry do pralek i części  plastikowe do samochodów.  
W zakładzie bardzo mi się podobało, było fajnie, każdy mógł 
spróbować swoich sił i wszyscy byli zadowoleni.
     
                                                                   Paulina Opara 

15 marca druga grupa uczestników naszego 
Warsztatu, w ramach treningu umiejętności 
zawodowych, odwiedziła zakład "Cerplast" 

w Oleśnicy.
 Przypominamy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej 
powołano ustawą w 1991 roku. W ustawie lakonicznie 
stwierdzono,  iż  przeznacza  się  je dla osób 
niepełnosprawnych całkowicie niezdolnych do pracy 
zarobkowej, dla których terapia zajęciowa jest formą 
rehabilitacji społecznej. O rehabilitacji zawodowej nie 
wspomniano ani słowem. Zrobiono to dopiero później, 
nakładając na WTZ nowe zadanie rehabilitacji zawodowej. 
Odtąd Warsztat  ma być placówką pomagającą 
uczestnikom „pozyskanie lub przywrócenie umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”.

      W zakładzie robią części 
plastikowe do samochodów, pralek. 
Próbowałam uczyć się nakładania 
gumek na plastik. Było tam dużo 
maszyn i duża hala. Wyjazd był 
niesamowitym przeżyciem.
 
                 Agnieszka Troszczyńska



Śniadanie 
wielkanocne

       W  dniu 23 marca 2016 
odbyło  się  w Warsztacie 
śniadanie wielkanocne. Przybyli 
na nie wicestarosta Mirosław 
Juraszek, ks. dziekan Ireneusz 
Szypura, pani prezes Fundacji  
Wanda Ślesińska,  pan Tadeusz 
Dzido, pani Barbara Słowińska i 
pan Bartkowiak - członkowie 
Fundacji, przyjaciele Warsztatu 
państwo Bodo oraz lokalne  
media.  Na  śniadaniu były 
tradycyjne potrawy jak: biała 
k ie łbasa,  ja jka  go towane, 
szynka, sałatka oraz smaczne 
wypieki: jabłecznik i  babka. 
Atmosfera  była  radosna i 
świąteczna.  Jak  zawsze 
obchodzimy ten szczególny 
dzień w roku, który pozostaje w 
naszych sercach.  Dzisiaj w 
naszym kościele obchodzimy 
uroczystości  paschalne, w 
których i ja będę uczestniczył . 

                                  Przemo                                                       
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        Dnia 23 marca 2016 roku 
odbyło się coroczne Śniadanie 
Wie lkanocne.    Śn iadanie 
rozpoczęło się o 10:30. Przyszli 
z a p r o s z e n i   g o ś c i e :  p a n 
wicestarosta Mirosław Juraszek, 
pan Arek Zimny, państwo  Ela i 
Bodo Kusche,  pani Lucyna 
Brzeźniak,  pani   Barbara 
Słowińska, pan Jan Kubacki, pan 
Tadeusz Dzido, ksiądz proboszcz 
Ireneusz Szypura, pan Tomasz 
Bartkowiak, pani prezes Wanda 
Ślesińiska oraz lokalne media i 
prasa. Rozpoczęła pani prezes  
Wanda Ślesińska, później kilka 
słów powiedział pan wicestarosta 
Mirosław Juraszek. Na końcu 
zabrał głos ksiądz Ireneusz 
Szypura. Na śniadaniu były 
potrawy: sałatka, jajka, żurek, 
szynka z nadzieniem, babki i 
placek.  Później   wszyscy 
uczestnicy dostali zająca czyli 
słodycze. Była miła atmosfera.        
                       
                     Paulina Kowalska                                 
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Z wizytą u strażaków
    18 kwietnia 2016 roku 
poszliśmy wszyscy do Straży 
Poża rne j   w   Chodz ieży. 
Opowiedziano nam jak strażacy 
pracują, jak jeżdżą do pożarów i 
wypadków. Później zwiedzaliśmy     
samochody strażackie, które były 
wyposażone w  węże strażackie, 
n o ż y c e   d o   p r z e c i n a n i a 
samochodów po wypadkach, piłę 
motorową.  Każdy mógł wsiąść 
do samochodu i zrobić sobie 
zdjęcie.  Mogl iśmy również 
przymierzyć strój strażacki i hełm 
i zrobić sobie zdjęcie. Wizyta 
bardzo mi się podobało.
                           Paulina Opara 

      Zostaliśmy zaproszeni do 
Chodzieskiej     Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. Był pokaz strażackich 
samochodów, oglądaliśmy sprzęt 
strażacki, można było zrobić 
sobie zdjęcie w stroju strażaka, 
każdy chętny mógł wejść do 
kabiny samochodu. Pan mówił, 
że jak jest pożar w bloku, to 
trzeba zadzwonić po straż na 
numer 998. Podobało mi się to 
wyjście. 
           Agnieszka Troszczyńska 

         W dniu 18 kwietnia całą grupą WTZ  byliśmy w Powiatowej 
Straży Pożarnej w Chodzieży. Najbardziej podobały mi się 
samochody i ubiór strażaka. Dowiedziałam się dużo ciekawych 
rzeczy o pracy strażaków, jest to praca bardzo odpowiedzialna i 
potrzebna.
                                                              Katarzyna Skrzypczak 

        18 kwietnia byliśmy wy Chodzieskiej Straży Pożarnej. Pan 
Piotr opowiadał nam o pracy strażaków. Oglądaliśmy samochody 
strażackie i różne sprzęty: węże strażackie, pompy do wody. 
Mogliśmy wejść do kabiny samochodu i  porobić zdjęcia. 
Przymierzaliśmy sobie stroje strażackie i hełm na głowę, było 
fajnie.
                                                           Hubert Księżniakiewicz 

     Dnia 18 kwietnia 2016 roku 
wszyscy z WTZ-tu poszliśmy do 
Straży Pożarnej. Mł. kpt. mgr 
Piotr Borucki opowiadał nam jak 
działa straż pożarna, do czego 
służy rura strażacka i w jakich 
okolicznościach można z niej 
zjechać.       Oglądaliśmy 
wyposażenie wozu strażackiego 
również do niego wsiadaliśmy 
robiliśmy sobie zdjęcia w nim, ja 
też wsiadłam i mam zdjęcie. 
Później niektórzy uczestnicy robili 
sobie zdjęcia w  kasku   i  
płaszczu strażackim. Na koniec 
pan Piotr przypomniał nam 
numery policji, straży  pożarnej,  
pogotowia. Podobało mi się, było 
to ciekawe. 
                   
                  Paulina Kowalska                                             
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         W Straży Pożarnej bardzo mi się 
podobało,  fajnie   spędziłam ten 
poniedziałkowy dzień. Strażacy pokazali 
nam swoje starsze i nowe wozy, kto chciał 
mógł do nich wsiąść. Ja nie wsiadłam  bo 
było za wysoko, ale mogłam się poczuć 
jak prawdziwy strażak ubierając kask i 
strój strażacki. Strażacy włączyli nam 
syreny alarmowe, które używają jadąc do 
pożaru. Opowiedzieli jak wygląda ich 
harmonogram pracy.
                                             Bobas

           Byliśmy dzisiaj w straży pożarnej w 
Chodzieży.  Pokazywali  nam wozy 
strażackie. Mogliśmy robić sobie zdjęcia 
w stroju strażackim. Było bardzo miło, 
fajnie. Dziękujemy za zaproszenie. Długo 
będę wspominać ten dzień bo kocham 
straż pożarną. Pozdrawiamy wszystkich 
strażaków, którzy jeżdżą do wypadków, 
jest to trudna praca. 
                                    Szymon Płonka 

Maj to miesiąc uroczystości przystępowania do 
Sakramentu I Komunii Świętej. Z te okazji 

zapraszamy na zakupy pamiątek komunijnych 
do Biblioteki Pedagogicznej w Chodzieży i do 

sklepu „Arka” w Chodzieży, ul. Reymonta.

Zapraszamy 
na zakupy

Kąciki zainteresowań
Programy z lat 

80

       Bardzo 
podobają mi się 
melodie z dwóch   
p r o g r a m ó w 
„Kwant ”      i 
„Przybysze z matplanety”. Były to programy 
edukacyjne z XX wieku. Obecnie można je 
oglądać w Internecie. Są bardzo ciekawe i 
bardzo za nimi tęsknię, rozwijały dzieci i 
młodzież.  
                                                Jola Kowal

Literatura

       Chcę Wam przedstawić książkę pt ”Geny a 
charakter”. Jak sobie radzić z genetycznym 
dziedzictwem?   Autorem  książki jest Dean 
Hamer i Copleand. Książka jest bardzo fajna i 
ciekawa i ma 8 rozdziałów. Opisuje losy ludzi, 
jak żyli i walczyli z nałogami, alkoholem i 
stresem. Książka ma też rozdziały przyjemne, 
ale jest rozdział,  który pisze o przemocy, 
agresji, zbrodni. Naukowcy prowadzili badania 
na ludziach, zwierzętach, jak geny wpływają na 
człowieka. Książka jest naprawdę bardzo 
ciekawa.       
                                               Jola Kowal                                                                                            
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Opowieść Pauliny
Gratulujemy naszej uczestniczce Paulinie Kowalskiej udziału w konkursie "Opowieść z 

Chodzieżą w tle". W poniedziałek, 18 kwietnia,  z rąk Burmistrza Chodzieży Jacka Gursza 
odebrała dyplom i nagrodę. 

Wodny Zamek
Dawno temu w Chodzieży przy jeziorze 

Strzeleckim stał Wodny Zamek. Zbudowany był 
przy cyplu, który wchodził na wodę. Zamek był z 
jednej strony otoczony wodami jeziora a z drugiej 
gęstym lasem. Chcąc wydostać się z posiadłości do 
miasteczka Chodzież trzeba było przejść przez las, 
po czym wsiąść do karety, która dowoziła na rynek. 
W Wodnym Zamku mieszkała rodzina wywodząca 
się z polskiej szlachty. Właściciele posiadłości mieli 
dwie córki Izabelę i Krystynę. Obie siostry były 
piękne. Izabela umiała grać na fortepianie zaś 
Krystyna cudownie śpiewać. Dzięki talentom i 
urodzie córek w zamku tętniło życie. Pomimo 

trudności w dotarciu do posiadłości goście chętnie przybywali tam na liczne przyjęcia i spotkania 
towarzyskie organizowane przez rodziców dziewcząt. Przyjeżdżała tam szlachta z całej  Wielkopolski, 
czasami też z innych zakątków Polski.  

Siostry lubiły życie towarzyskie, cieszyło je powodzenie ich koncertów. Lubiły również ciszę i 
potrzebowały odpoczynku a najchętniej odpoczywały na świeżym powietrzu w zamkowych ogrodach. 
Pewnego dnia starsza z sióstr Izabela, uciekając od zgiełku panującego w salonach, wybrała się na 
samotny spacer. Zamyślona przechadzała się ogrodami i wcale nie zauważyła jak wyszła poza teren 
posiadłości. Szła jakiś czas, gdy zauważyła pięknego motyla, który zwiódł ją z dróżki. Po dłuższym czasie 
zorientowała się, że  wokoło niej roztacza się las, którego nie zna. Odwróciła się i poszła w kierunku, z 
którego wydawało jej się, że przyszła. Niestety nie odnalazła ścieżki. Zapadł zmierzch. Zmęczona 
Izabela, po wielu próbach wydostania się z lasu, usiadła pod drzewem, żeby odpocząć. Odgłosy lasu były 
przerażające więc skuliła się i po chwili zasnęła. Kiedy się obudziła słońce było już wysoko na niebie. 
Zaczęła szukać drogi do domu. Niestety nie było to proste. Las wydawał się wszędzie być taki sam. Miała 
wrażenie, że mija po raz kolejny te same miejsca. W pewnym momencie zauważyła prześwit między 
drzewami. Z nadzieją, że ujrzy jezioro i rodzinny dom pobiegła w kierunku przerzedzającego się lasu. 
Zamiast nad jezioro trafiła na polanę. Stał na niej stary, drewniany  domek. Izabela zapukała do drzwi. 
Otworzyła jej stara, siwa kobieta w zniszczonym ubraniu. Zaprosiła dziewczynę  do  środka i powiedziała, 
że na nią czeka. Zdziwiona Izabela zaczęła pytać skąd o niej wie. Staruszka nic jej nie odpowiedziała tylko 
chwyciła ją za rękę i zaproponowała wróżbę. Dziewczyna zgodziła się pod warunkiem, że pokaże jej 
drogę do domu. Wróżba była straszna. Wynikało z niej, że Wodny Zamek wraz z jej rodziną runie do 
jeziora. Przestraszona Izabela wybiegła nie czekając na wskazanie drogi przez staruchę. Biegła zalana 
łzami, gdy nagle  zobaczyła swój dom a wokół niego ludzi wołający ją. Wieczorem przy kominku Izabela 
opowiedziała o wszystkim co jej się przydarzyło. Postanowiono sprawdzić czy w lesie ktoś mieszka, bo 
nikt nigdy nie widział ani chaty ani staruszki, o której mówiła dziewczyna. Dwa dni później wszyscy wraz z 
Izabelą poszli do lasu.  Odnaleźli polanę, na której nie było śladu ani domku ani staruszki.Minęły dwa lata, 
w których dręczona przez nocne koszmary Izabela prosiła rodziców o opuszczenie zamku. Rodzice i 
młodsza siostra nie chcieli się jednak na to zgodzić. Dlatego też Izabela poprosiła, żeby pozwolili jej 
wyjechać do krewnych. Dla polepszenia stanu zdrowia córki, która przez ostatnie dwa lata bardzo 
schudła i zbladła, pozwolili jej wyjechać. 

Pewnej bezgwiezdnej nocy ni stąd ni z owąd Wodny Zamek wraz z mieszkańcami  runął do jeziora. 
Rano nie było już po nim śladu. 

Do dnia dzisiejszego ludzie opowiadają sobie legendę o zatopionym zamku. Wielu śmiałków 
próbowało dociec prawdy lecz nikomu to się nie udało, ponieważ gęsty muł przykrywający dno jeziora nie 
zdradza tajemnicy kryjącej się w głębinach jeziora.   

                                   Paulina Kowalska
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