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JAK SPÊDZILIŒMY 

MAJOWY WEEKEND?

ODWIEDZINY

10 maja 2013 roku odwiedzili nas uczniowie ze 
szko³y specjalnej ze Strzelec i dwie Panie 
nauczycielki. 

Agnieszka Troszczyñska

Weekend majowy spêdzi³am na dzia³ce. 
Robi³am zdjêcia i spêdzi³am czas z rodzin¹, chodzi³am 
na spacery nad jezioro Miejskie z Ani¹ Kowalsk¹ i do 
koœcio³a  na mszê œwiêt¹. Robi³am serwetkê na 
szyde³ku i tak spêdzi³am czas majowy.

Bobas
W pierwszym dniu majówki by³am w

domu. By³ odwiedziæ nas znajomy, s³ucha³am 
muzyki przez wie¿ê i ogl¹da³am programy 
telewizyjne. By³am z mam¹ na spacerze. Pi³am 
kawê z rodzicami, bratem oraz bratankiem i 
jad³am ciastka. Drugiego dnia d³ugiego 
weekendu jad³am placek z rabarbarem i pi³am 
kawê. Uczy³am mojego bratanka czytania i 

pisania przez komputer. Równie¿ gra³am z 
bratankiem w Chiñczyka i gra³am sobie w gry 
przez komputer. Na majówce u cioci i wuja by³ 
placek ze œliwkami, kawa i herbata.  Potem na 
œwie¿ym powietrzu by³a karkówka i kie³basa z 
grilla. Po skoñczonej imprezie pojechaliœmy do 
domu. Pi¹tego dnia majówki ogl¹da³am telewizor, 
s³ucha³am muzyki. Po po³udniu pojechaliœmy z 
tat¹ nad skarpê, tam jad³am lody koktajlowe z 
ró¿nymi smakami i podziwia³am piêkny widok 
Chodzie¿y z drugiej strony Jeziora Miejskiego.  
Jestem zadowolona z tegorocznej majówki. 
Chcia³abym, ¿eby takich majówek by³o jak 
najwiêcej.

Z GRUBEJ RURY :-) 
Piotr: Ela, masz katar?

Wiesia: Nie, to tylko smarki!

***

Piotr do Eli:
Piotr: A kawê lubisz?
Ela: No, lubiê, lubiê…

Piotr: A bym ci postawi³ kawê na wycieczce.
Ela: Zobaczymy…

Piotr: Puszczalsk¹ bym ci postawi³!
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PLENEROWA BIBLIOTEKA
Aby podtrzymaæ tradycjê przypadaj¹cego co  roku  „Tygodnia bibliotek”,  

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzie¿y  zorganizowa³a festyn 
„Biblioteka w plenerze”, w którym wziêliœmy udzia³.  

Impreza odby³a siê 14 maja na chodzieskiej promenadzie nad Jeziorem  Miejskim. 
Na przyby³ych czeka³o wiele atrakcji: zaprezentowana  zosta³a bogata oferta 

biblioteki, odby³a siê promocja  „Roku Juliana Tuwima”. Wyst¹pi³a, g³ównie dla 
najm³odszych, poznañska grupa artystyczna „Baœnie w³aœnie”, która  przedstawi³a 
garœæ bajek afrykañskich. Odby³y siê równie¿ wystêpy maluchów z chodzieskich 
przedszkoli. W czasie trwania festynu ka¿dy móg³ zapisaæ siê do biblioteki bez 

ponoszenia kosztów oraz skorzystaæ z amnestii – oddaæ ksi¹¿ki  bez naliczania kary 
za ich przetrzymanie.

Przemys³aw Kaniewski

Moje wra¿enia  ze 
spotkania   „Plenerowej 
biblioteki”   s¹   bardzo 
pozytywne i dobre. Moim 
zdaniem spotkanie mia³o na 
celu wyjœcie do czytelnika, 
przybli¿enie   ciekawych 
ksi¹¿ek oraz zachêcenie do 
ich czytania. Ca³a impreza mi 
siê bardzo podoba³a i mam 
bardzo dobre wspomnienia.  
Mam nadziejê, ¿e bêdê móg³ 
zobaczyæ   kiedyœ  coœ 
podobnego.     

Bobas

Na    imprezie pt: 
“Plenerowa   biblioteka”  
bardzo mi siê podoba³o. By³o 
bardzo   du¿o dzieci z 
przedszkoli.   Recytowali  
wiersze Jana Brzechwy, 
Juliana Tuwima.  By³y panie 
z biblioteki  i rozdawa³y 
broszurki.  Ta uroczystoœæ 
by³a zorganizowana, aby  
zachêcaæ    zarówno 
m³odzie¿, jak i dzieci i osoby 
starsze do codziennego 
czytania ksi¹¿ek. 
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“ PORT DRZEMIE W KA¯DYM Z NAS”S
22 maja 2013 roku odby³a siê XIV 

Ogólnopolska  Impreza  Sportowo-
Integracyjna Osób Niepe³nosprawnych 
„Sport drzemie w ka¿dym z  nas” w 
Przygodzicach. Program spartakiady 
obejmowa³ lekkoatletykê i konkurencje 
rekreacyjne, w których wziêli udzia³ 
uczestnicy naszego Warsztatu: Paulina 
Opara, Aleksandra Grósty, Jolanta 
Kowal, Katarzyna Skrzypczak, Marcin 
Miklejewski,  Cezary Janiszewski, Adam 
Roguski i Szymon P³onka. Trenerem i 
opiekunem  by³  nasz rehabilitant  
Sebastian Szmytkowski.

Jola Kowal

Bardzo podoba³ mi siê wyjazd na spartakiadê do Ostrowa Wielkopolskiego. Najwiêksz¹ zmor¹ by³ 
padaj¹cy deszcz. Najbardziej ba³am siê sztafety, ¿eby nie wypad³a nam pa³eczka. Najbardziej podoba³ mi siê 
bieg na 200 metrów, bo nigdy nie biega³am  po tartanie i na stadionie. Martwi³am siê trochê podczas biegu 
¿eby nie pomyliæ swojego toru. Poczu³am siê prawdziwa sprinterk¹. Po biegu poczu³am sport. Bra³am udzia³ w 
czterech dyscyplinach: skok w dal, pchniêcie kul¹, sztafeta i bieg na 200 metrów. W spartakiadzie udzia³ 
wziê³o 500 zawodników i zawodnicy z Niemiec.  Pojecha³abym za rok jeszcze raz. 

Zdjêcia zamieszczone powy¿ej bra³y udzia³ w konkursie fotograficznym “Niepe³nosprawni w 
obiektywie”, który zorganizowa³o  Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko. 7 czerwca 
2013r., w M³odzie¿owym Domu Kultury w Chodzie¿y, odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród. 
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasze zdjêcia zdoby³y I miejsce w konkursie.  

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

ROZSTRZYGNIÊTY
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WYCIECZKA NAD MORZE

Przemys³aw Kaniewski

W dniach 27- 29 maja odby³a siê wycieczka 
nad morze. Po drodze zwiedziliœmy Zamek Drahim  
w Starym   Drawsku.  By³y  tam zabawy 
zrêcznoœciowe: rzucanie podkow¹ do celu i 
strzelanie z ³uku. Zwiedzaliœmy ruiny starego 
zamku, tam mieliœmy obiad. Nastêpnie udaliœmy  
siê do miejscowoœci  Siano¿êty na nocleg. 
Mieszkaliœmy w  murowanych, ma³ych domkach. 
Nastêpnego dnia pojechaliœmy do Ko³obrzegu, 
gdzie odbyliœmy   rejs  statkiem po morzu. Pogoda 
nam dopisa³a. W czasie wolnym poszliœmy na 
latarniê morsk¹, na promenadê, na molo    i    na 
pla¿ê. Kupiliœmy sobie tak¿e coœ do  zjedzenia. W 
godzinach popo³udniowych udaliœmy siê na posi³ek. 
do Siano¿êt. Nastêpnego dnia   byliœmy   nad  
morzem  na  pla¿y. 

Kasia, Wojtek, Weronika, Szymon

W drodze nad morze zwiedziliœmy zamek i 
tam by³a skrzynia z koœciotrupem.Tam strzelaliœmy z 
³uku i rzucaliœmy podkowami. Karol wygra³ woreczek 
do pieniêdzy. Wygra³ jeszcze Marcin Miklejewski, 
Piotr Matyœiak,  Weronika Walczak, Jola Kowal i 
Adam Roguski.  Sebastian trafili z ³uku do tarczy. 
By³a koza i jad³a trawê i w wc nie by³o œwiat³a. 
Kierowca Maciej  by³ super, ale nie chcia³ wychodziæ 
z pokoju. Tylko jeden raz da³ siê wyci¹gn¹æ nad 
morze. Kierowca by³ z Rataj. W oœrodku by³a ma³a 
sarenka i lis wyniós³ Pani Lu buty, które przepad³y. U 
Kasi w domku by³a rozwalona klapa w wc. Domki 
by³y fajne z telewizorem. W Ko³obrzegu ogl¹daliœmy 
latarniê i p³ynêliœmy statkiem.  Ola becza³a. Pani 
kierownik by³a kapitanem i sterowa³a statkiem. 
Drugiego dnia by³o ognisko z kie³baskami. 
Jechaliœmy w  burzy i na drogê spad³o drzewko. 
Kasia œpiewa³a przez mikrofon sto lat. Na pla¿y 
robiliœmy   zawody kto bêdzie pierwszy na mecie. 
Byliœmy w Ko³obrzegu na molo.

Bobas

W poniedzia³kowy ranek, 27 maja 2013 roku o 
godz. 9.00, z parkingu ko³o koœcio³a œw. Floriana, 
ca³a grupa warsztatowa wyruszy³a autokarem na 
wycieczkê do Siano¿êt i okolic. Po drodze 
zatrzymaliœmy siê w Starym Drawsku, tam 
zwiedziliœmy Zamek Drahim. Pan przewodnik 
opowiedzia³ nam trochê o historii zamku. Po 
skoñczonym opowiadaniu odby³y siê zabawy np. 
strzelanie z ³uku. Kto chcia³,  to móg³ sobie kupiæ 
kawê, ciastko i popatrzeæ na ³adne widoki, a kto nie, 
to móg³ uczestniczyæ w zabawie. Po skonsumowaniu 
obiadu wsiedliœmy do autobusu i pojechaliœmy do 
celu naszej podró¿y - czyli do Siano¿êt.  Jak 
zajechaliœmy na miejsce, to pani Gosia da³a klucze 
do domków kadrze i poszliœmy  siê rozpakowaæ. Gdy  
siê rozpakowaliœmy, trochê obejrzeliœmy telewizjê i 
poszliœmy na obiadokolacjê. Na drugi dzieñ po 
zjedzeniu œniadania wsiedliœmy do  autokaru i 
wyruszyliœmy  na ca³y dzieñ do Ko³obrzegu. W 
Ko³obrzegu p³ynêliœmy statkiem po morzu, 
patrzyliœmy na latarniê morsk¹, na molo, oraz na 
piêkne widoki. Po rejsie statkiem mieliœmy czas 
wolny na zakupy i zjedzenie dobrych smako³yków np: 
ryb z surówkami, frytek, lodów oraz deserów. 
Wieczorem po powrocie by³o ognisko z kie³baskami. 
Na ognisko przyszed³ nas odwiedziæ nasz pan 
przewodnik z wycieczki z Ciechocinka i okolic. W 
trzecim dniu wycieczki, po œniadaniu i spakowaniu 
baga¿y, poszliœmy jeszcze na pla¿ê. Nastêpnie w 
drodze powrotnej odwiedziliœmy ogrody w Dobrzycy.             
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Asia Kienic

Moje wspomnienia z wycieczki s¹ takie. Na 
wycieczce podoba³o mi siê najbardziej to, jak 
wyszliœmy na wieczorny spacer nad morze, a  
wróciliœmy  z niego póŸnym wieczorem. By³o fajnie. 
By³ te¿ rejs  statkiem po morzu – nieŸle ko³ysa³y nami  
fale. Fajne by³y te¿ konkursy na zamku Drachim  - 
rzuca³am sobie wtedy podkow¹ do celu i  
pomyœla³am,  ¿e mo¿e przyniesie mi to szczêœcie. . 
Nasze domki,  w których spaliœmy, by³y przytulne. 

Paulina Opara

     27 maja, w poniedzia³ek, pojechaliœmy na 
wycieczkê. Zwiedzaliœmy w Starym Drawsku    
zamek. By³y tam gry zrêcznoœciowe:  rzucanie 
podkowami do celu i  strzelanie z ³uku do tarczy . Na 
drugi dzieñ pojechaliœmy do Ko³obrzegu. P³ynêliœmy 
statkiem po morzu. Ja pierwszy raz wesz³am na   
latarniê morsk¹  i nie ba³am siê. Byliœmy zobaczyæ 
te¿ molo. Mieliœmy potem w Siano¿êtach ognisko i 
pieczon¹ kie³basê. Na  trzeci dzieñ pojechaliœmy do 
Dobrzycy. Tam zwiedzaliœmy ogrody, w ktorych  ros³y 
ró¿ne roœliny.   Bardzo mi siê podoba³o  i by³o super .

Piotr Maækowiak

Na wycieczce by³o fajnie,  by³o sporo 
zwiedzania.  Wyjechaliœmy o godzinie  9:00, po 
drodze  zwiedziliœmy zamek w Starym Drawsku. 
Podoba³o mi siê jak pan opowiada³  o historii 
zamku. Spaliœmy w domkach w miejscowoœci  
Siano¿êty. Bardzo lubiê morze i podoba³o mi siê, 
kiedy byliœmy na pla¿y. Najlepszy by³ rejs statkiem, 
nieŸle buja³o. Wieczorem nad morzem prawie 
zosta³em wrzucony do wody przez Czarn¹ i Rud¹ i 
adrenalina mi podskoczy³a. Na zakoñczenie 
wycieczki by³o te¿ ognisko  z   kie³baskami.   
Ostatniego dnia po¿egnalœmy  siê z morzem  przy 
piêknym s³oñcu.  Zwiedziliœmy te¿ ogrody w 
Dobrzycy.  Nie  podoba³o mi siê, ze  nie mog³em 
tam wjechaæ na wózku. 

Jola Kowal 

Cieszê siê bardzo, ¿e znowu pojechaliœmy 
nad Morze Ba³tyckie. Po drodze zatrzymaliœmy siê 
w Zamku Drahim. Mogliœmy tam odpocz¹æ i pograæ 
w zabawy oraz  zjeœæ obiad. W Ko³obrzegu 
wyp³ynêliœmy statkiem na pe³ne morze, myœla³am 
¿e p³ynêliœmy do Dani. Najfajniejsz¹ rzecz¹ by³y 
fale, na których buja³o nasz statek. Pod koniec rejsu 
ster przejê³a pani kierownik, nieŸle jej sz³o. 
Podoba³o mi siê, ¿e mieliœmy du¿o wolnego czasu. 
Wieczorem mieliœmy ognisko z kie³baskami i 
oran¿adê z PRL – u. Trzeciego dnia zwiedzaliœmy 
ogrody w Dobrzycy, tam kupi³am sobie pami¹tki. 
By³a to udana wycieczka.
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PIKNIK W ZBYSZEWICACH

DZIEÑ GODNOŒCI 

OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH Paulina Kowalska

Dnia 04.06.2013 roku odby³ siê Dzieñ Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych oraz 15-lecie dzia³alnoœci 
Oœrodka  Dziennej  Aktywnoœæi   dla  Dzieci Niepe³nosprawnych, który odby³ siê u nich w ogrodzie. 
Uroczystoœæ rozpoczê³a pani El¿bieta Faliszewska, kierownik Oœrodka. PóŸniej odby³a siê msza œw. w intencji 
osób niepe³nosprawnych,  któr¹ odprawili proboszczowie.  Po mszy wszyscy goœcie dostali tort  i kie³basê. 
Mo¿na by³o te¿ poczêstowaæ siê plackami, które sta³y na sto³ach. By³y te¿ gry i zabawy.  Wszyscy uczestnicy  
Warsztatu i dzieci dostali upominki. Ja dosta³am ksi¹¿kê, opaski na w³osy i spinkê. By³o bardzo fajnie.

Kasia,Wojtek,Weronika,Szymon

P³ywaliœmy na motorówkach, jechaliœmy 
bryczk¹, wozem stra¿ackim, z policj¹ mo¿na by³o 
sobie zrobiæ zdjêcia. Dla dzieci by³a trampolina i 
klaun, ale nie by³o motorów. Do zjedzenia by³a zupa 
pomidorowa, ¿urek, grochówka. Pani malowa³a 
dzieciakom buzie, Pulina Opara mia³a pomalowan¹ 
buziê. 

Paulina Opara

2 czerwca  pojechaliœmy  autobusem do 
Zbyszewic na piknik. Ja pierwszy raz p³ywa³am 
motorówk¹ po jeziorze. By³o dobre jedzenie: zupa 
pomidorowa, grochówka,  ¿urek, by³a te¿ kie³basa z  
grilla i lody. By³y bryczki, na których mo¿na by³o sobie 
pojeŸdziæ,  wozy stra¿ackie  i policyjne, które mo¿na 
by³o zobaczyæ. By³y puszczane i œpiewane piosenki, 
przy  których mo¿na by³o siê nieŸle zabawiæ. Bardzo  mi 
siê podoba³ piknik w Zbyszewicach,   by³o fajnie .
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FESTYN  ARCHEOLOGICZNO 

- HISTORYCZNY  W  ¯ONIU

Jola Kowal

Bardzo podoba³ mi siê piknik historyczny w 
¯oniu. By³o du¿o rzeczy zwi¹zanych z histori¹ 
Polski. By³y stoiska - przypomina³y zawody, które  
ludzie wykonywali w œredniowieczu. £adne by³y te¿ 
stroje, by³y te¿ pokazy walk rycerzy. W  basenach 
p³ywa³y   sobie ryby, które mo¿na by³o zobaczyæ. 
Dzieci i m³odzie¿ mogli wzi¹œæ udzia³ w ró¿nych 
konkurencjach, np.: strza³ do tarczy z ³uku. By³y te¿ 
stoiska, przy którym mo¿na by³o kupiæ pami¹tkê. 
Piknik by³ fajny, jeszcze nie by³am na takim pikniku 
historyczno-archeologicznym. 

Paulina Opara

16 czerwca 2013 roku zostaliœmy 
zaproszeni na festyn archeologiczno - historyczny 
do ̄ onia. By³y ró¿ne  stoiska,  np.: stoisko wyrobów 
pszczelarskich, pisanie gêsim piórem, wszystko o 
lesie   i ochronie œrodowiska, œredniowieczne 
rolnictwo. By³o fajnie, kupi³am sobie anio³ka z 
wosku pszczelego i koszyczek z ró¿yczkami 
w³asnorêcznie robiony. Bardzo mi siê podoba³o i  
jestem zadowolona z tego wyjazdu.
 

Joanna Kienic

Na t¹ imprezê wybra³am siê w niedzielne 
popo³udnie  z moimi przyjació³mi z WTZ. Ale festyn 
historyczno –archeologiczny w ¯oniu nie bardzo 
mi siê podoba³. Pomimo tego, ¿e by³o du¿o 
atrakcji, nie wszystko uda³o siê zobaczyæ, 
poniewa¿ nie wszêdzie mo¿na by³o wjechaæ 
wózkiem. Zd¹¿y³am jednak zauwa¿yæ, ¿e ludzie 
byli przebran w stroje z dawnych  czasów. By³ 
wystêp zespo³u muzyki dawnej,  pokaz walk 
rycerskich, mo¿na te¿ by³o skosztowaæ ró¿nego 
rodzaju naparów z zió³. Bêd¹c na festynie szybko 
up³ynê³a mi wolna chwila.



CERAMICZNE D�WIÊKI  I OBRAZY
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Piotr Maækowiak

Na imprezê przysz³o sporo fajnych osób, te¿ z Rzadkowa. Najpierw obejrza³em przedstawienie. 
Podoba³o mi siê jak aktorzy mówili o swoich marzeniach. Potem by³a wystawa obrazków ceramicznych Piotra 
Sobkowskiego, które siê ³adnie sprzedawa³y. Po imprezie w ChDK pojechaliœmy do pubu „Dziupla”, gdzie 
posiedzieliœmy, pogadaliœmy i zjedliœmy co nieco. Chcia³bym podziêkowaæ Panu Wies³awowi Paprzyckiemu, 
który nas przywióz³ i odebra³ z imprezy. 

Przemys³aw Kaniewski

W dniu 18 czerwca 2013r. w ChDK odby³a siê impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Na 
Górze i nasz Warsztat pt.: „Ceramiczne dŸwiêki i obrazy”. Odby³ siê spektakl teatralny pt: 

„Miasteczko Rz” oraz wystawa obrazków Piotra Sobkowskiego. Piotr zosta³ wyró¿niony przez 
samego wicestarostê Miros³awa Juraszka specjalnym upominkiem za zaanga¿owanie w pracê.  
Impreza zgromadzi³a wielu zainteresowanych i cieszy³a siê du¿ym powodzeniem. Prace Piotra 

zosta³y wykonane pod okiem instruktorki Danki Drzewieckiej- Piechowiak. Wystawa by³a bardzo 
inspiruj¹ca. Charakter tego spotkania by³ donios³y i niecodzienny. Moje wra¿enia i przemyœlenia s¹ 

pozytywne. Wystawa i spektakl bardzo mi siê podoba³y, jestem z tego spotkania bardzo 
zadowolony. Mam tak¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdê móg³ coœ podobnego zobaczyæ.
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