
Gazetka Warsztatu Terapii Zajêciowej 
w Chodzie¿y,ul.Zdrojowa 14a 

 

 nr4/2013    
w r z e s i e ñ

- p a Ÿ d z i e r n i k 

W
i

arsztatowe

Wieœc
z p³yt¹ DVD!

a w niej
Jubileusz 20-lecia WTZ!

Rys. Woju



      arsztatowe Wieœcie Wieœci                                                                                                                          Warsztatowe Wieœci str.2

ZAKOÑCZENIE PRAKTYK
20  czerwca  2013r. zosta³  zakoñczony

trening umiejêtnoœci zawodowych
w Hotelu - Restauracji 

“Goœcina” w Podaninie. 

27 czerwca 2013r. praktyki zawodowe 
w Zak³adzie Oczyszczania Miasta 

S.C. Stefan Muœnicki 
Dorota Górska ukoñczyli:

Katarzyna Skrzypczak, 
Marcin Miklejewski
i Jacek Furlatowski.

Gratulujemy!

Egzamin    koñcowy oraz ca³e praktyki zaliczyli:
 Agnieszka Troszczyñska,

Kamelia  Kramkowska
i Hubert  Ksiê¿niakiewicz. Gratulujemy!

PRAKTYKANTKA  W  WTZ

           W sierpniu mia³a w naszym Warsztacie 2 tygodnie praktyki Aleksandra Przeciszewska.
Okaza³a siê ca³kiem fajn¹ osob¹. Szybko znalaz³am z ni¹  wspólny jêzyk. Wspomnia³a, ¿e bardzo siê
jej u nas podoba i w przysz³oœci chce pracowaæ z osobami niepe³nosprawnym, nawet mia³am z ni¹ 
zajêcia.Chêtnie zapoznawa³a siê z prac¹ w naszych pracowniach.  

 Asia K.
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ZASTÊPSTWO 

W PRACOWNI RÊKODZIELNICZEJ
Bardzo serdecznie witamy w naszym Warsztacie pani¹ Marzenê, która od 10 wrzeœnia 

jest instruktorem na zastêpstwie w pracowni rêkodzielniczej.

1.Czy siê Pani u nas podoba,  jakie  s¹ Pani pierwsze wra¿enia ?
Bardzo podoba mi siê u was. Od pierwszej chwili czuje siê tutaj mi³¹ atmosferê.

2.Czy gdzieœ wczeœniej Pani pracowa³a, jeœli tak to gdzie?
Przez ostatnie  dwa lata nie pracowa³a, a wczeœniej b³am kontrolerem jakoœci   w zak³adzie 

produkuj¹cym okleinê meblow¹ i  panele pod³ogowe. 

3.Jakie s¹ Pani pogl¹dy  polityczne ?
Nie interesuje siê polityk¹.

4.Czy ma Pani jakieœ plany zawodowe, jeœli tak to jakie?
Chcia³abym  w przysz³oœci  nadal pracowaæ  z osobami  niepe³nosprawnymi lub z dzieæmi.

5.Jakie ma Pani hobby?
Moim hobby jest projektowanie  i szycie dekoracji okiennych.

6.Co  Pani lubi robiæ w domu?
Bardzo  lubiê porz¹dek, wiêc  czêsto sprz¹tam, gotuje dla  mojej rodziny i pielêgnujê kwiatki i 

roœliny w ogrodzie i na tarasie.

7.Jakie Pani lubi potrawy?
Lubiê kuchniê domow¹. Jednymi z ulubionych potraw s¹ go³¹bki, grillowane warzywa, zupa 

gulaszowa oraz wszelkie s³odkie wypieki.

8.Czy ma Pani jakieœ zwierz¹tko?
Mam  psa i kota. Pies ma 3 lata, jest to seter irlandzki, wabi siê Baloo. Kot ma ju¿ oko³o 8 lat i 

na imiê Kleks.

9.Jak¹ Pani lubi s³uchaæ muzykê ?
Lubiê muzykê bardzo ró¿n¹ . Czasem jest to muzyka powa¿na, a innym razem rockow¹. 

10.Czy lubi Pani czytaæ ksi¹¿ki i czasopisma?
Uwielbiam czytaæ, zw³aszcza ksi¹¿ki. Zawsze mam pod rêk¹ coœ do czytania.

Dziêkujemy bardzo  za rozmowê.

                                                                            Paulina Opara, Weronika Walczak



MOJE WAKACJE
Asia  K.

      Na  moich wakacjach pogoda  dopisa³a. A  
spêdza³am je w taki sposób.
      W pierwsze dni wolnego czasu, na 
weekend, pojecha³am do siostry, pogada³yœmy i 
zwiedzi³am okolice  Poznania, a dok³adniej 
Maltê. By³ tak¿e u mnie mój chrzeœniak tydzieñ 
czasu i du¿o spacerowaliœmy. Uda³o mi siê 
równie¿ byæ na Wiatrakaliach.  Jest to cykl 
koncertów letnich nad jeziorem w Margoninie. 
Ja zaliczy³am  koncert  Golec  Orkiestry. Znowu 
by³y zupe³nie inne wra¿enie, jakby siê ogl¹da³o 
imprezê w telewizji. Koncert zacz¹³ siê o 21:00 a 
zakoñczy³ o 22:30. By³a super muzyka grana na 
ró¿nych instrumentach. Fajnie, ¿e latem mo¿na 
korzystaæ z takich przyjemnoœci. 
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K¥CIKI ZAINTERESOWAÑ

Jola Kowal

       Chcê Wam przedstawiæ ksi¹¿kê pt.: „Prze³om”. 
Jak najwiêkszych 10 odkryæ w historii medycyny 
pozwoli³o ocaliæ miliony istnieñ i zmieni³o nasz 
sposób postrzegania œwiata. Jest to bardzo 
ciekawa ksi¹¿ka, opowiada jak rozwija³a siê 
medycyna. Od pierwszego lekarza, który 
praktykowa³ medycynê i leczy³ ludzi. Mia³ on na 
imiê Hipokrates. Studenci, którzy koñcz¹ studia 
medyczne sk³adaj¹ przysiêgê na Hipokratesa, 
¿eby byæ dobrym lekarzem.

LITERATURA

             KULINARIA

Jola Kowal

Zdrowy deser

Sk³adniki: 

1 jogurt naturalny, 1op. ma³e lub œrednie,
1 banan, 
4 ³y¿ki orzechów ró¿nych ( pokruszyæ 
lub po³amaæ), 
5 ³y¿ek p³atków owsianych, 
1 paczka migda³ów.

Wykonanie:

    Wszystkie sk³adniki wymieszaæ, 
migda³y zalaæ ciep³a wod¹, nie gor¹c¹, 
niech postoj¹ z 10 min a¿ zmiêkn¹. Potem 
obieramy   ze skórki   i mo¿emy 
pokruszyæ i dodaæ do deseru. Dodajemy 
p³atki owsiane i banana pokrojonego  w 
ma³¹ kostkê.  Wymieszane    sk³adniki  
wk³adamy  do miseczki   i dodajemy 
jogurt naturalny.

Smacznego!

       ZDROWIE I URODA

Jola Kowal
l

Orzechy

      Chcesz byæ zwinny jak wiewiórka? Jedz 
orzechy! Chcê Wam napisaæ, jak orzechy 
wp³ywaj¹ na nasz organizm. Orzechy 
zawieraj¹ du¿o minera³ów i witamin z grupy 
B, szczególnie zawieraj¹ magnez i mangam, 
który wp³ywa na uk³ad nerwowy cz³owieka. 
Zawieraj¹ te¿ du¿o sk³adników od¿ywczych, 
Wp³ywaj¹ na uk³ad kr¹¿enia, czyli obni¿aj¹ 
poziom z³ego cholesterolu. Zawieraj¹ te¿ 
sterole roœlinne, je¿eli czujemy siê 
rozdra¿nieni i nerwowi to warto siêgn¹æ po 
orzechy. Polecam.
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Paulina Opara

     19 wrzeœnia 2013 roku odby³o siê dwudziestolecie Warsztatu w Chodzieski Domu Kultury o 
godzinie 16:00. Byli zaproszeni goœcie i rodzice. Para prowadz¹cych Jolanta Kowal i Krzysztof Tews 
powitali goœci i rodziców  i tych którzy chodzili na Warsztat. Potem przymówi³a Pani kierownik 
Ma³gorzata Staszewska i Pani Prezes Wanda Œlesiñska. By³ wyœwietlony film, który powsta³ specjalnie 
z okazji jubileuszu. Podziêkowanie dla wszystkich darczyñców przeczytali  Paulina Opara i Hubert 
Skrzypczak.   By³y gratulacje i ¿yczenia  od goœci. Potem dla wszystkich   zagra³ B³a¿ej, który by³ z 
nami  na  wycieczce pilotem i skomponowa³ utwór specjalnie dla nas.  By³ te¿ wystêp M³odzie¿owej  
Orkiestry Dêtej Gminy  Tarnowo Podgórne. Pani Ma³gorzata Staszewska  zaprosi³a goœci na 
urodzinowy tort,  lampkê szampana oraz wystawê naszych prac.  Poprosi³a   tak¿e   o  wpisy do  
kroniki. Mojej  mamie siê podoba³o i tacie te¿, najbardziej orkiestra. Mi siê te¿ podoba³o,  by³o super i 
fajnie. Mia³am trochê tremê na scenie. A tak by³o wszystko dobrze, posz³o wszystko okej.

Jola Kowal

         Bardzo ba³am siê tego wystêpu naszego, mojego i 
Krzysia Tewsa, nie spodziewa³am siê, ¿e nam siê uda. 
Myœli mia³am ró¿ne, ¿e coœ mo¿e siê staæ. Zaczêliœmy 
czytaæ wydarzenia z 1993 roku i nasze marzenia, które 
mieliœmy 20 lat temu. Powita³am te¿ wszystkich goœci, 
którzy przybyli na nasz¹ imprezê. Na Jubileuszu by³o 
bardzo fajnie i ciekawie.  Impreza  by³a udana.

20-LECIE NASZEGO WARSZTATU

Joanna Kienic

         Impreza naprawdê d³ugo pozostanie  w mojej pamiêci  poniewa¿ by³a œwietnie zorganizowana. Nie 
spodziewa³am siê, ¿e tak pozytywnie nasz  jubileusz prze¿yjê. Nawet mia³am takie momenty,  jakbym 
chcia³a siê pop³akaæ, ze szczêœcia. Równie¿ bardzo podoba³ mi siê film o naszym Warsztacie oraz wystêp 
M³odzie¿owej Orkiestry  Dêtej. Fajnie by³o te¿ spotkaæ przy okazji moj¹ kole¿ankê Agnieszkê Pawe³czak. 

Bobas

             Na imprezie w Chodzieskim Domu Kultury 
mi i moim rodzicom bardzo siê podoba³o. Bardzo 
³adne melodie przygrywa³a Dêta Orkiestra.  By³a 
wyœwietlana prelekcja filmu  od pocz¹tku istnienia 
Warsztatu.  By³o  du¿o znajomych ludzi.  By³a 
piêknie zrealizowana wystawa z ró¿nymi 
obrazkami. Tak¿e wyœwietlana prezentacja ze 
zdjêciami w pracowniach, z wycieczek, ró¿nych 
imprez. Trochê ³ezka zakrêci³a siê w oku, jak siê 
ogl¹da³o siê wszystkie prezentacje.  By³ tort i 
szampan.  Impreza uda³a siê  wspaniale.  
Chcia³abym, ¿eby takich imprez by³o du¿o. 
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SONDA EXPRESOWA
W zwi¹zku z minionymi obchodami 20- lecia istnienia  naszego Warsztatu, zada³am pytanie: 
Czy lubisz przyje¿d¿aæ na Warsztat i dlaczego? - Joanna Kienic

Paulina Opara – Chêtnie przyje¿d¿am na Warsztat, bo podoba mi siê i jest mi³a atmosfera.
Asia Kienic - Bardzo chêtnie przyje¿d¿am na Warsztat, traktuje go jak drugi dom. Fajnie, ¿e mo¿na uczyæ siê 
ci¹gle nowych rzeczy.
Michalina Wachowska- Chêtnie przyje¿d¿am na  Warsztat, s¹ tu przyjaŸni ludzie.
Wojtek Po³czyñski- Chêtnie przyje¿d¿am na Warsztat, podoba mi siê nowa pani instruktor.
Ania Sass -  Chêtnie przyje¿d¿am na Warsztat, bo lubiê malowaæ i gotowaæ.
Magdalena Kaczmarek- Zdarza mi siê, ¿e nie chce mi siê przyje¿d¿aæ na Warsztat, ale lubiê malowaæ i 
rysowaæ, lubiê te¿ tañczyæ na zabawie karnawa³owej.
£ukasz Jancon- Lubiê przyje¿d¿aæ na Warsztat, bo lubiê chodziæ na zakupy i sam decydowaæ, co mam 
kupiæ. Lubiê te¿ tañczyæ i œpiewaæ na zabawie karnawa³owej.
Krzysztof Tews- Chêtnie przyje¿d¿am na warsztat, bo mam du¿o przyjació³, lubiê chodziæ na dzia³kê, fajnie 
jest te¿ chodziæ , na zakupy warsztatowe
Lubiê uczestniczyæ w zabawie karnawa³owej, lubiê sprz¹taæ i gotowaæ.
Adam Roguski- odpowiedŸ: Chêtnie przyje¿d¿am na Warsztat, podoba mi siê tutaj. Przynajmniej nie siedzê 
w domu. Fajnie, ¿e mam przyjació³.
Jacek Furlatowski- odpowiedŸ: Lubiê przyje¿d¿aæ na Warsztat, bo s¹ fajne zajêcia.

Instruktor Agnieszka Mazur - Od wielu lat pracuje na Warsztacie. I uwielbiam to co robiê.
Za ka¿dym razem wymyœlam coœ nowego i cieszê siê, ¿e mogê was nauczyæ tego co wymyœli³am.            Przy  
wspólnej  pracy  mo¿na,  stworzyæ  wiele  fantastycznych „dzie³” i   pochwaliæ   siê  nimi na wystawach.   
Mimo   wielu  przeszkód  i trudów,   praca  przynosi   radoœæ i   satysfakcjê.

DZIEÑ CH£OPAKA

Weronika Walczak

        30 wrzeœnia przypada Dzieñ Ch³opaka. Z tej okazji dziewczyny przygotowa³y s³odki 
poczêstunek   oraz  zorganizowa³y dyskotekê.

„Dzieñ faceta dziœ siê œwiêci wiêc ¿yczê Ci tego, co Ciê krêci:
 full zabawy, dobrych chêci, niech Ciê licho z³e nie nêci, 
z³e przygody niech Ciê min¹, oraz troski w dal odp³yn¹”.

Wszystkiego najlepszego naszym facetom ¿ycz¹ warsztatowe dziewczyny!
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