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         29 czerwca, w ostatnim dniu przed wakacjami, 
spêdziliœmy fajny dzieñ nad jeziorem Miejskim, na 
przystani “LOK”. W³aœnie tam, w godzinach 
popo³udniowych, mogliœmy pop³ywaæ na ³ódkach, 
pójœæ na lody, zjeœæ pyszn¹ kie³basê z grilla, 
wymoczyæ nogi w jeziorze, odpocz¹æ, a nawet 
pop³yn¹æ “Chodzie¿ank¹”. Przede wszystkim 
jednak mogliœmy wspólnie spêdziæ czas inaczej, ni¿ 
na co dzieñ w Warsztacie.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wrêczenia 
dyplomów dla uczestników, którzy ukoñczyli 
praktyki i dla uczestników, którzy swoj¹ prac¹ i 
postaw¹ wyró¿nili siê w ostatnim pó³roczu i 
otrzymali nagrody pieniê¿ne.

TRZECIA POWIATOWA 

    PARASPARTAKIADA
31 sierpieñ 2012 rok

PIKNIK NA PRZYSTANI “LOK”

      Bardzo podoba³a mi siê Paraspartakiada.  Na pocz¹tku 
by³y przemowy. Pani Marzena £uczak powita³a wszystkich 
goœci i zawodników. Ja przeczyta³am przysiêgê w imieniu 
wszystkich zawodników. Nasze kole¿anki i kolega zapalili 
znicz. Potem odby³y siê zawody, w których udzia³ wziê³o ponad 
200 zawodników w ró¿nych dyscyplinach. Zajê³am trzecie 
miejsce w rzucie pi³k¹ lekarsk¹ i drugie miejsce w skoku w dal. 
Medale zdoby³o kilka osób z Warsztatu. Jak stanê³am drugi raz 
na podium to czu³am siê bardzo szczêœliwa. Jest to 
niesamowite uczucie jak siê zdobywa medale i wchodzi na  
podium. 
                                                                              Jola Kowal

      Na zawodach  bra³am udzia³ w biegach i rzucie pi³k¹ 
palantow¹. Zdoby³am srebrny medal w biegu, dyplom i 
poduszkê. Bardzo mi siê podoba³y zawody, by³o fajnie. Dobrze 
jest wzi¹æ udzia³ w takich zawodach.
                                                                        Paulina  Opara

         Na Paraspartakiadzie by³o weso³o i radoœnie. Zdoby³em 3 
miejsce w skoku w dal, dosta³em medal, dyplom i zegarek. 
Bardzo by³em zadowolony i szczêœliwy. Nie uda³o mi siê zdobyæ 
medalu w biegu, szkoda, mo¿e innym razem.
                                                                  Hubert Skrzypczak
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    Dnia 31.08.2012 roku odby³a Starosta  Julian Hermaszczuk,   Roguski.   Srebro  zdobyli: 
siê Trzecia    Powiatowa by³y tak¿e podziêkowania  dla Weronika  Walczak,  Kasia 
Paraspartakiada w Chodzie¿y,  pana Jana Kubackiego.  Po Skrzypczak, Jola Kowal i Piotr 
któr¹ zorganizowa³ PCPR. Bra³o przemowach zaczê³y  siê ró¿ne Maækowiak.  Br¹z  zdobyli:  
w niej udzia³ wiele instytucji i konkurencje sportowe. W czasie  Hubert Skrzypczak,  Ewelina 
organizacji miêdzy innymi: zawodów mo¿na by³o zjeœæ Nowicka, Czarek Janiszewski, 
Warsztat Terapii Zajêciowej,  ciastko, kie³basê z grilla, zupê Jacek  Furlatowski, Marcin 
Oœrodek Dziennej Aktywnoœci oraz wypiæ kawê i napoje. Po Miklejewski,  Jola Kowal i Piotr 
dla Dzieci Niepe³nosprawnych, zakoñczonych zawodach  para Maækowiak. Na koniec wszyscy   
Dom Dziecka w Szamocinie, taneczna  zatañczy³a walca i  uczestnicy z WTZ wyszli na 
Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, rumbê. Kobieta by³a na wózku a œrodek i dostali dyplom  oraz 
Dom Pomocy Spo³ecznej.  mê¿czyzna by³ pe³nosprawny. s³odycze. Jako kibic te¿ dosta³am 
Paraspartakiada zaczê³a siê Odby³ siê te¿ pokaz  ratownictwa dyplom i s³odycze. Najbardziej  
wyjœciem pi wszystkich delegacji, medycznego. Przysz³a kolej na podoba³o mi siê taniec pary 
wniesieniem flagi pañstwowej, rozdanie nagród. Od nas  z³oto tanecznej.     
odœpiewaniem    hymnu i zdobyli: Karol WoŸniak,  Asia                                                                                                                                                       
odczytaniem przysiêgi  przez Kienic, Wojtek Po³czyñski, Paulina Kowalska
Jolê Kowal. Przemawia³ te¿ Pan Przemek Kaniewski i  Adam 

JAK SPÊDZILIŒMY WAKACJE?

       Wakacje spêdzi³am w domu. Pojecha³am z 
tat¹ w trasê do Krotoszyna, blisko niemieckiej  
granicy.  Chodzi³am na spacery z mam¹, 
babci¹, siostr¹ i ma³ym Marcinem.  Pomaga³am 
te¿ mamie w ogrodzie  wyrywaæ chwasty  i 
sprz¹taæ. Bardzo odpoczê³am w te wakacje.

                                                Paulina Opara                                                                                                  

A tu  popo³udniowe spotkanie na piwku nad jeziorem 
Miejskim. Wczeœniej spotykaliœmy siê tak¿e w 

Restauracji Piwnica Chodzieska.

      By³em w Ciechocinku, widzia³em amfiteatr, 
fontannê “Jas i Ma³gosia”, fontannê “¯aba”  i 
bia³ego pawia. By³o te¿ du¿o straganów z 
ciuchami, du¿o sklepów. By³o fajnie, podoba³o 
mi siê, zjedliœmy obiad a w domu by³em 
wieczorem.

                                  Hubert Ksiê¿niakiewicz 
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PROJEKT “ONI CHC¥, ONI MOG¥, 
ONI POTRAFI¥” 

Zostaliœmy zaproszeni do wziêcia 
udzia³u w projekcie realizowanym 
przez WTZ  z Gêbic, którego 
partnerem by³ Zespó³  Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego  
w Czarnkowie.   Celem tego 
projektu  by³a   promocja 
pozytywnego   wizerunku i 
mo¿liwoœci wytwórczych osób 
niepe³nosprawnych intelektualnie        
( Oni ) poprzez: 

    Pierwsze tygodnie  sierpniowego urlopu spêdzi³am z rodzicami w 
domu. Opiekowa³am siê bratankiem: gra³am w pi³kê, uczy³am 
czytania, pisania i gra³am w gry planszowe, spacerowa³am, by³am z 
rodzicami w  mieœcie i z tat¹ u dentysty. Po po³owie sierpnia 
wybra³am siê z rodzicami i znajomymi do W³och, zwiedzaæ „lagunê 
weneck¹.” Pierwszym etapem naszej wycieczki by³ odpoczynek w 
restauracji w Rawiczu na kawê i ciasto. Nastêpny przystanek by³ na 
obiad w Boboszowie w zajeŸdzie” Byczy Róg.” Zjedliœmy pierogi z 
których tym razem nie byliœmy zadowoleni. A z kolei ostatnim 
etapem pierwszego dnia podró¿owania by³ czas na odwiedziny 
ksiêdza z polski w Brnie, w Czechach. Po krótkich odwiedzinach 
jechaliœmy na nocleg do Miku³owa. Na drugi dzieñ po œniadaniu 
jechaliœmy na miejsce docelowe do Wenecji. Na kemping Union 
Lido zajechaliœmy wieczorem. Byliœmy zmêczeni po podró¿y i 
poszliœmy spaæ. Na drugi dzieñ wstaliœmy rano, zjedliœmy œniadanie 
i poszliœmy przywitaæ siê z Morzem Adriatyckim.  Riwiera   
Adriatycka- to pas wybrze¿a obejmuj¹cy tereny wschodnich i 
po³udniowo-wschodnich W³och, po³udniowej S³owenii oraz 
po³udniowo-wschodniej Chorwacji. Pobyt na Riwierze Adriatyckiej 
to nie tylko gwarancja s³oñca, ale równie¿ zagranicznych wczasów 
w przystêpnej cenie. Coœ dla siebie znajd¹ za równo bierni, jak i 
czynni letnicy.                                                                   Bobas

- promocjê w przestrzeni publicznej     
( bannery, ulotki ), 
- wydanie publikacji promocyjnych 
dzia³alnoœci  i  twórczoœæ osób 
niepe³nosprawnych w lokalnych mass 
mediach,
- kszta³towanie wizerunku Oni jako 
artystów   w   trakcie  zajêæ 
warsztatowych,
- ukazanie mo¿liwoœci  Oni w 
instytucjach u¿ytku  publicznego.
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         Zostaliœmy zaproszeni do Gêbic i do 
Czarnkowa na warsztaty  fotograficzne,  
rêkodzie³a i wiza¿u.  Pokazali nam jak siê 
robi zdjêcia aparatem cyfrowym. Byliœmy 
podzieleni na grupy. PóŸniej mieliœmy  
przerwê na kawê i ciastka. Po przerwie 
zobaczyliœmy jak siê robi makija¿e i fryzury. 
Na drugi dzieñ pojechaliœmy  do Czarnkowa  
do szko³y. Tam poszliœmy robiæ  zdjêcia  w 
plenerze. Potem poszliœmy  do pracowni 
kosmetycznej, gdzie mieliœmy  zabieg 
kosmetyczny. Ka¿dy mia³ robion¹ maseczkê 
na twarzy, malowane paznokcie, usta i oczy. 
Warto by³o  pojechaæ na takie szkolenia, 
du¿o siê dowiedzia³am, mo¿na siê by³o 
tak¿e zrelaksowaæ podczas zabiegów 
kosmetycznych.               Paulina Opara                                                                                                    

        Najbardziej podoba³a mi siê sesja zdjêciowa. By³em 
bardzo zadowolony i mog³em siê jeszcze bardziej zapoznaæ z 
robieniem zdjêæ w plenerze. Szkolenie  da³o mi mo¿liwoœæ 
poznania ciekawych osób oraz zdobycia   cennych 
doœwiadczeñ z których jestem bardzo dumny.  Odwiedziliœmy 
salon kosmetyczny i studio urody, gdzie mo¿na by³o zapoznaæ 
siê z praktycznymi rzeczami: jak wykonuje siê pedicure, 
cieniowanie brwi i malowanie rzês, nak³adanie maseczki na 
twarz. Na koniec by³ obiad atmosfera by³a mi³a i serdeczna  i 
zosta³y wspania³e i niezapomniane wspomnienia. W projekcie 
wziêli udzia³: Marta Burzyñska Marcin Miklejewski, Paulina 
Opara, Adam Roguski,  Katarzyna Skrzypczak i ja.                                           
                                                            Przemys³aw Kaniewski

DZIEÑ CH£OPAKA
     Dzieñ ch³opaka w 
Warsztacie odby³ siê w mi³ej i 
sympatycznej atmosferze. 
Dziewczyny przygotowa³y 
nam wielk¹ niespodziankê. 
Poczêstunkiem by³y dobre 
ciastka oraz kawa i herbata. 
Wszystkim paniom bardzo 
serdecznie dziêkujemy, ¿e 
pamiêta³y o naszym dniu, 
który jest  obchodzony 
ka¿dego roku. Dziêkujemy 
paniom za t¹ niespodziankê, 
¿yczenia oraz za pamiêæ.
      
        Przemys³aw Kaniewski 

1 paŸdziernik 2012 rok

Wszystkim naszym mê¿czyznom ¿yczymy wszystkiego najlepszego!
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K¥CIKI ZAINTERESOWAÑ

Zdrowie i uroda

Popo³udniowa drzemka

     Chcê Was zachêciæ do drzemki po pracy, 
która bardzo pozytywnie wp³ywa na 
cz³owieka .Jeœli czujemy siê zmêczeni, warto 
skorzystaæ z drzemki, która wp³ywa na lepsz¹ 
aktywnoœæ i myœlenie. Cz³owiek jest, bardziej 
skoncentrowany i mo¿e jeszcze robiæ parê 
rzeczy przed snem nocnym.

                                                   Jola Kowal 

Moi idole

Przemys³aw Tytoñ

    Urodzi³ siê 4 stycznia 1987 roku w 
Zamoœciu. Jest to polski pi³karz wystêpuj¹cy 
na pozycji bramkarza. Obecnie gra w PSV 
Eindchowen. Rozpoczyna³ swoj¹ Karierê w 
Chetmanie Zamoœæ. W sezonie 2004\2005 
przeszed³ do I ligowego górnika £êczna, gdzie 
przez dwa sezony rozegra³ 20 spotkañ w 
ekstra klasie . Potem by³ zawodnikiem 
holenderskiej Rody JC Kerkarde .16 sierpnia 
2011 roku podpisa³ piêcioletni kontrakt z PSV 
Eindhowen. Podczas meczu inauguracyjnego 
na Euro2012 przeciwko Grecji zmieni³ Macieja 
Rybusa, po czerwonej kartce dla Wojciecha 
Szczêsnego. Bezpoœrednio po wejœciu na 
boisko obroni³ rzut karny. Uwa¿am, ¿e jest 
bardzo dobrym bramkarzem.

                                                      Jagódka

Muzyka

Pop rock -  gatunek  muzyki , który  ³¹czy  w 
sobie  elementy  popu  i  rocka.  Piosenki  pop- 
rokowe  cechuj¹ siê prost¹ budow¹, chwytliw¹ 
melodi¹           i powtarzaj¹cymi siê 
fragmentami ( co jest  charakterystyczne dla 
popu ).
Hard rock -Gatunek  muzyki  rockowej  
powsta³y  prze³omie  lat szeœædziesi¹tych i 
siedemdziesi¹tych  XX wieku,  wywodz¹cy siê 
z bluesa  i rock- and- rolla. Cechy 
charakterystyczne to ostre brzmienie                
i agresywne, czêsto surowo brzmi¹ce wokale.
                                                  
                                          Marcin Miklejewski    

Z GRUBEJ RURY

   Na zajêciach Krzysztof G. 
dopasowuje obrazki do symboli. 
Na obrazku jest jeleñ.

Na pytanie co 
to za zwierze 
Krzysztof G. 
odpowiada:  
“Lenin”.
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FAJNY KONCERT W SZAMOCINIE
       Dnia 28 wrzeœnia, w 
pi¹tek, w Szamocinie w Klubie 
Krater, odby³ siê koncert 
Zespo³u „Na Górze” oraz by³y 
wystawione prace z dziedziny 
sztuki art brut. Organizatorem 
by³o Stowarzyszenie Na Górze 
oraz  Warsztat   Terapii 
Zajêciowej w Chodzie¿y. Prace  
by³y wystawione do sprzeda¿y, 
uzyskane  pieni¹dze  by³y 
przeznaczone na aktywizacjê 
spo³eczn¹       osób 
niepe³nosprawnych.   Na 
koncercie by³a atmosfera 
kameralna, zespó³ przygrywa³ 
swoje popularne utwory, które 
cieszy³y    siê  du¿ym 
powodzeniem. Moje wra¿enia 
z koncertu by³y bardzo dobre,  
pozytywne, nieŸle siê bawi³em. 
 
                                   Przemo

    Na koncert przyjecha³em Jan Busem. Zespó³ Na 
Górze da³ niez³ego czadu. Zagrali parê fajnych, 
niez³ych kawa³ków. By³o sporo ludzi. Bardzo podoba 
mi siê klub “Krater”. Impreza by³a udana. Nasze  
prace by³y podziwiane i kupowane. Przyjecha³a  te¿ 
ekipa telewizyjna z Warszawy nagraæ  reporta¿ o 
zespole. Fajnie by³o wyjœæ  z domu i spêdziæ inaczej  
pi¹tkowy wieczór.  

                                                                                                                                         
Piotr Maækowiak  

         Bardzo mi siê podoba³o 
w tym klubie “Krater” w 
Szamocinie, nigdy wczeœniej 
tam nie by³am. Pojecha³am 
tam z rodzicami. Chcia³am, 
aby zobaczyli moje szachy, 
które robi³am z gliny przez pó³ 
roku i nieŸle siê przy nich 
napracowa³am. Wszystkie 
figurki by³y wykonane rêcznie. 
Taka praca wymaga du¿o 
cierpliwoœci, poœwiêcenia i 
pomys³u.    Pracownia 
stolarska zrobi³a stó³ z 
drewna. Z moich prac by³y 
jeszcze:   figurka Króla 
Maciusia I i trzy diab³y z gliny. 
Na imprezie   by³a te¿ 
chodzieska telewizja, która 
przeprowadzi³a ze mn¹ krótki 
wywiad. Zespó³ Na Górze da³ 
³adny koncert. 

                          Jola Kowal

      Bardzo  mnie porusza i denerwuje, ¿e ludzie pods³uchuj¹ rozmowy 
innych ludzi, roznosz¹ niepotrzebne plotki.To samo dotyczy rozmów 
przez telefon. Jest to bardzo brzydka cecha ludzka. Zamiast plotkowaæ 
mo¿na zaj¹æ siê fajnymi rzeczami  na przyk³ad:  jak¹œ dziedzin¹ sztuki, 
nauczyæ siê jêzyka obcego, rozwijaæ zainteresowania lub robiæ 
ciekawe rzeczy, które siê przydadz¹ cz³owiekowi w ¿yciu. Plotkowanie 
jest to jêzyk diab³a. Niektórzy tylko zajmuj¹ siê obgadywaniem innych 
ludzi. Polskie przys³owie ostrzega: “Plotka wróblem wyleci a wróci 
wo³em”. Plotki, obmowy i oszczerstwa s¹ grzechami. Ludzie czêsto 
opowiadaj¹ nieprawdziwe historie, wprowadzaj¹ w b³¹d innych i 
wyprowadzaj¹ ich      z równowagi.

                                                                                           Jola Kowal

PLOTKI

“Plotka roœnie 
rozchodz¹c siê”.

                                   Wergiliusz

      A Wy co s¹dzicie na ten 
temat? Zapraszamy do w³¹czania 
siê do dyskusji na ten, i ró¿ne 
inne, kontrowersyjne tematy.
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