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Wydanie z płytą DVD

Gazetka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży, ul. Zdrojowa 14a, 
tel. 67 28-20-951   ,  wtzchodziez@wp.pl  www.wtz.netbiz.pl

Jesteśmy także na Facebooku: https://www.facebook.com/WTZ-Chodzież

Wesolych Swiat!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składamy 
Wam życzenia miłości,  spokoju, wszelkiego dobra, 

aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście, pomyślność oraz mnóstwo

pomysłów na pełne piękna i twórcze życie.

Redakcja
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       24 października poszliśmy do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chodzieży na II KWARTALNĄ UCZTĘ 
LITERACKĄ - BIBLIOTEKA TOUR. Dotyczyła ona 
podróży. Najpierw byliśmy w wypożyczalni, gdzie pani 
Honorata zaprosiła nas do zabawy z lornetką. 
Mogliśmy poczuć się jak na prawdziwym safari z 
egzotycznymi zwierzętami. Następnie w czytelni pani 
Joanna opowiadała o swoich podróżach, np.: do 
Wrocławia, Paryża. Potem posłuchaliśmy opowiadania 
pana Pawła, który odwiedził wiele krajów, np. Turcję. Na 
koniec wzięłam udział w quizie multimedialnym i 
odpowiadałam na pytania używając swojego 
smartfonu. Bardzo mi się podobało, był to naprawdę 
udany dzień.
                                                         Paulina Opara

             W bibliotece patrzyłam przez lornetkę i 
wyszukiwałam zwierzęta, a także wzięłam udział 
w zabawie w odgadywanie przedmiotów, które 
znajdowały się w plecaku turystycznym. Miałam 
zawiązane oczy i udało mi się rozpoznać 
portmonetkę. Następnie słuchałam opowieści o 
podróżach i oglądałam zdjęcia oraz pamiątki z 
podróży. Były tam różne czapki, w których na 
końcu zrobiliśmy sobie zdjęcie. Bardzo podobało 
mi się to spotkanie.
                                     Agnieszka Troszczyńska

27 października 2017r. nasi uczestnicy, razem ze swoimi rodzicami, już po raz trzeci wzięli udział 
w projekcie "Akademia ONI III" - wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych. Projekt jest 
współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. Podczas zajęć rodzice, wspólnie ze swoimi dziećmi, wzięli udział w warsztacie 
kulinarno - cukierniczym i rzemieślniczym.

AKADEMIA ONI III

      W bibliotece było spotkanie z panią Joanną 
Łapacz, która podróżowała po różnych krajach. Była 
np. w Maroku, Pradze, Paryżu i innych. Następnie pan 
Paweł Kujawa opowiedział o swoich podróżach. Był 
np. w Indiach, Armenii, Gruzji. Miał też pamiątki z tych 
krajów: czapki, flet, bębenek i inne rzeczy, które 
mogliśmy obejrzeć. Bardzo mi się podobało, 
szczególnie opowieści o podróżowaniu.
                                                     Paulina Kowalska
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ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE  W BIBLIOTECE
Trening umiejętności zawodowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży odbył się w 

dniach 13, 16  i 27 listopada 2017r. Uczestniczyli w nim: Weronika Walczak, Marcin Miklejewski
 i Hubert Skrzypczak pod opieką instruktor Agnieszki Gałycz - Woźniak.

 W Bibliotece uczyliśmy się jak wypożyczyć 
książki. Omawialiśmy sobie co można robić w 
różnych działach, np.: czytać czasopisma w 
czytelni. Było fajnie, podobało mi się wszystko co 
widziałem. 
                                               Hubert Skrzypczak

 Dowiedzieliśmy się tam jak wygląda praca 
bibliotekarza, jak powinno układać się książki na 
półkach. Znajdują się tam różne działy np.: 
kryminał,  horror, książki romantyczne i 
fantastyka. Każda książka ma swój tytuł i numer, 
można sprawdzić ją  także w systemie 
komputerowym i wypożyczyć. Byliśmy także u 
góry w dziale dziecięcym i multimedialnym.
 
                                              Marcin Miklejewski

  Pani Honorata zaprowadziła nas do piwnicy, 
gdzie znajduje się magazyn z książkami. Trzeba się 
tam odpowiednio ubrać, założyć fartuch i rękawiczki. 
Są tam różne książki, także bardzo zniszczone. Są 
poukładane według numerów na zakładkach. 
Mogliśmy  pomóc w układaniu książek. Dowiedziałem 
się także, że każdy może założyć sobie kartę w 
bibliotece.   
                                                      Marcin Miklejewski

 Ostatniego dnia praktyk razem z Hubertem 
Skrzypczakiem układaliśmy karty katalogowe według 
alfabetu. Na zakończenie praktyk otrzymaliśmy od 
pani Honoraty i Wioletty dyplom i książkę. Zawód 
bibliotekarza jest dla mnie bardzo interesujący. 
Chciałabym w przyszłości móc chodzić na staż do 
biblioteki. Zajęcia bardzo mi się podobały, dziękujemy 
pani Honoracie i Wiolecie.
                                                      Weronika Walczak

Przypominamy, że Warsztat Terapii 
Zajęciowej realizuje zadania polegające na 

przygotowaniu osoby 
z niepełnosprawnością do zatrudnienia 

i rozwija niezbędne do tego umiejętności.

Uczestnikom zajęć serdecznie gratulujemy!
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INTEGRACJA Z PRZEDSZKOLAKAMI
      Dnia 6 listopada 2017 poszliśmy do 
Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka 
Dra tewk i  w Chodz ieży.  W ramach za jęć 
zawodoznawczych razem robiliśmy kalendarze 
adwentowe. Wśród dzieci było fajnie, były również 
zabawy w kółku. Bardzo mi się tam podobało, lubię 
pracować z dziećmi.
                                          Marcin Miklejewski

         16 listopada odwiedziły nas dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 
Strzelcach, Oddział Przedszkolny "SÓWKI" w 
Ratajach. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda praca 
w naszych pracowniach, a następnie wzięły udział 
w zajęciach w pracowni ceramicznej. Pod okiem 
instruktor Danuty Drzewieckiej - Piechowiak 
wykonały zawieszki na choinkę. 

       23 listopada 2017 r. byliśmy na spotkaniu 
integracyjnym z dziećmi w Przedszkolu nr 2 im. 
Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Spotkanie 
bardzo mi  s ię  podobało .  Na początku 
przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy skąd 
jesteśmy. Opowiedziałam też o swoich 
zainteresowaniach i pokazałam swoje prace. 
Następnie wspólnie robiliśmy bałwanki z płatków 
kosmetycznych. Po zajęciach praktycznych 
przeczytałam dzieciom wiersz Juliana Tuwima 
pt.: "Lokomotywa". Na końcu bawiliśmy się na 
placu zabaw.
                                                      Jolanta Kowal

        24 listopada 2017r. grupa uczestników: 
Paulina Opara, Anna Sass, Weronika Walczak, 
Ewa Kanty, Adrian Szajowski i ja, wraz z 
opiekunami: Agnieszką Gałycz-Woźniak i 
Wiolettą Jakubczak, udała się do Przedszkola w 
Ratajach, Oddział "Sówki".  Najpierw się 
przedstawiliśmy i opowiedzieliśmy  jakie prace 
wykonujemy w Warsztacie. Pokazałam jak się 
robi poduszkę na szydełku. Czytałam także 
dzieciom bajkę o misiu. Następnie odbyły się 
zajęcia praktyczne, na których robiliśmy 
zawieszki choinkowe z drewna. Później zostały 
one  zawieszone na przygotowanej w pracowni 
stolarskiej choince z drewna. Spotkanie bardzo 
mi się podobało .
                                                Jolanta Kowal
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       4 grudnia 2017r. gościliśmy w naszym 
Warsztacie dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. 
Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Najpierw 
pokazaliśmy dzieciom nasze pracownie:
- stolarską, w której robimy różne rzeczy z drewna, 
np. choinki, anioły, ramki, 
- ceramiczną, w której lepimy z gliny anioły, mikołaje, 
bałwanki itp.,
- ogrodniczo - plastyczną, gdzie malujemy na szkle 
wzory bożonarodzeniowe, czy robimy choinki z 
szyszek, 
- rękodzielniczą, gdzie szyjemy różne ozdoby 
choinkowe, czy haftujemy obrazki,
- komputerową, w której piszemy artykuły na stronę 
internetową, stronę na Facebooku i do naszej 
gazetki, także robimy życzenia na kartki i wizytówki.
Potem dzieci poszły na stołówkę, gdzie miały zajęcia 
plastyczne polegające na dekorowaniu torebek na 
prezenty.
                                                 Marcin Miklejewski

      7 grudnia 2017 pojechaliśmy na spotkanie 
integracyjne do przedszkola "Mali Odkrywcy". 
Pokazaliśmy dzieciom swoje prace. Jola pokazała 
poszewkę na poduszkę, ja pokazałem swoje 
rysunki, a Wiesia opowiadała o swoich podróżach, 
np. do Egiptu. Potem poszliśmy do stołu na zajęcia 
plastyczne - dekorowanie torebek na prezenty. Były 
też tańce w rytmie muzyki zespołu Arka Noego.
                                              Marcin Miklejewski

        Spotkanie z dziećmi bardzo mi się podobało. 
Najpierw się przedstawiliśmy i opowiedzieliśmy o 
swoich zainteresowaniach, a potem odbyły się 
zajęcia plastyczne. Po zajęciach poczęstowaliśmy 
dzieci cukierkami. Pani dyrektor podziękowała nam 
za wizytę i oprowadziła po całym przedszkolu. 
Fajnie jest spotkać się z dziećmi. Takie spotkanie 
bardzo dobrze wpływa na człowieka. Nie myśli się 
wtedy o swoim wieku, a wspomina czasy kiedy było 
się dzieckiem.
                                                             Jola Kowal

       W przedszko lu  pracowal iśmy z 
przedszkolakami nad obrazkami na torby. W sali 
było dużo zabawek. Przeczytaliśmy książkę i 
pośpiewaliśmy sobie.
                                                  Adrian Szajowski

9 listopada 2017r. grupa naszych uczestników 
odwiedziła Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 

"CERPLAST" Sp. z o.o. Sp.K. 
      Ta fabryka się mieści w Oleśnicy i jest duża. Mają 
tam duże maszyny do robinia elementów plastikowych 
np.: do pralek, samochodów czy lodówek. Podobało mi 
się tam i było fanie.
                                                    Marcin Miklejewski

WIZYTA W FIRMIE
 „CERPLAST”



NASZA EMERYTKA!
7 listopada 2017r. składaliśmy pani 
Eleonorze Goral serdeczne gratulacje z 
okazji przejścia na emeryturę.

Serdecznie dziękujemy Jej za wieloletnią 
pracę z nami i życzymy dużo spokoju, 

odprężenia i miłych wspomnień. 
Dziękujemy także za dobre słowo 

skierowane do nas, oraz za okazaną 
pomoc w trudnych chwilach. Cieszymy się, 

że zostaje Pani nadal razem z nami! 
Dziękujemy za pyszny poczęstunek.

               
              W imieniu wszystkich uczestników 
- uczestnicy z pracowni komputerowej.
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9 listopada 2017r. nasza delegacja wzięła udział 
w Koncercie z Okazji Narodowego Święta 

Niepodległości, w wykonaniu młodzieży z I LO 
im. Św. Barbary w Chodzieży oraz uczniów 

Społecznego Gimnazjum i Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Chodzieży.

     Byliśmy z grupą w Chodzieskim Domu Kultury 
zobaczyć występ młodzieży z liceum. Temat był 
związany ze Świętem 11 listopada, były śpiewane 
piosenki i recytowane wiersze. Udział w koncercie 
wzięli także chodziescy starostowie: Julian 
Hermaszczuk i Mirosław Juraszek. Dziękujemy za 
występ, bardzo nam się podobało.

                                                 Marcin Miklejewski

    Bardzo podobał mi się Koncert z okazji Święta 
Niepodległości, które jest związane z historią Polski. 
Na mapie Europy nie było państwa polskiego. 
Polska była pod zaborami, ale odzyskała wolność. 
Młodzież występująca na scenie grała na rożnych 
instrumentach i śpiewała. Występ był piękny, 
przyszło dużo gości.
                                                         Jolanta Kowal

NIEZWYKŁY KONCERT
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     We wtorek, 21 listopada  2017, uczestnicy oraz pracownicy 
naszego Warsztatu wybrali się do Kina Noteć w Chodzieskim 
Domu Kultury. Te wyjście zorganizował nasz warsztatowy 
Samorząd z okazji Andrzejek. „Listy do M 3” to komedia 
wprowadzająca widza powoli w klimat Świąt Bożego 
Narodzenia.
Jeżeli jest tylko okazja to chętnie korzystam z takich wyjść, 
ponieważ można spędzić czas inaczej niż zwykle, a zarazem 
się pośmiać. Dodam jeszcze, że warto ten film zobaczyć.
                                                                             Asia Kienic

         Byliśmy w kinie na filmie pt.: „Listy do m 3”. Film był bardzo 
fajny i trochę  śmieszny. Najbardziej mi się podobała scena jak 
wnuczek wsiadł za dziadkiem do pociągu.  Bardzo lubię  
chodzić do kina, można się tam zrelaksować i pośmiać. Dobre 
też było jak  policjant gonił faceta przebranego za pingwina. 
Bardzo dziękuję naszemu Samorządowi za taki fajny film.

                                                                       Szymon Płonka

ANDRZEJKI W KINIE

        We wtorek, 28 listopada, grupa ogrodniczo - 
plastyczna wybrała się wraz z instruktorami do 
piekarni państwa Ewy i Marka Piotrowskich. 
Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda praca w 
piekarni, jak miesza się barwniki z lukrem i 
rozpakowuje towar na półki. Następnie zabraliśmy 
się do dekorowania pierniczków, pomagała nam 
pani Ewa. Pokazała jak za pomocą szprycy 
piekarniczej można robić różne wzory. Po 
udekorowaniu pierników gospodarze zaprosili nas 
na poczęstunek - chleb ze smalcem i herbatę. Na 
zakończenie wręczyl iśmy gospodarzom 
upominek i zakupiliśmy sobie słodkie pyszności 
do domu. Miło spędziliśmy ten czas.

                                        Wiesława Paprzycka

WIZYTA W PIEKARNI

RAZEM NA RYNKU
     W niedzielę, 17 grudnia, zorganizowano dla 
mieszkańców Chodzieży i okolic Spotkanie Wigilijne na 
Rynku pt.: "W Święta Razem". W imprezie uczestniczył 
także nasz Warsztat wystawiając na stoisku  prace na 
Boże Narodzenie. Nasze stoisko cieszyło się dużym 
powodzeniem wśród odwiedzających. Swoje stoiska miały 
także szkoły, przedszkola i różne organizacje. Na Wigilii  
można było zjeść słodycze, barszcz, pierogi czy ryby 
smażone. Ogólnie było głośno i gwarnie.
                                                        Wiesława Paprzycka

     Nasze prace cieszyły się wielkim zainteresowaniem, 
były bardzo ładne. Wigilia na Rynku była miła, radosna i 
dobrze zorganizowana. Można było odwiedzić różne 
stoiska i kupić ładne upominki na zbliżające się Święta.
                                                                         Przemo
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WYSTAWA PRAC W SKLEPIE „ARKA”
          2 grudnia 2017 roku odbyło się otwarcie wystawy bożonarodzeniowej w sklepie pana Arka 
Zimnego. Wystawę otworzyli: Jolanta Kowal  i Adrian Szajowski, głos zabrała także nasza pani 
kierownik Małgorzata Staszewska, która  powitała wszystkich bardzo serdecznie. W wystawie 
wzięli udział uczestnicy razem z  rodzicami oraz zaproszeni goście. Wszystkie nasze prace były 
bardzo ładnie wykonane i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na wystawie można było 
samodzielnie wykonać gwiazdora z kawałka drewna oraz drewniane zawieszki na choinkę - 
bałwanki i renifery. Na długim stole  w sklepie były porozkładane różne przedmioty, np.: pędzelki, 
farby, wata, które służyły do malowania i zdobienia prac. Na stołach były tez pyszne placki i 
pierniczki. Na wystawie panowała wspaniała atmosfera. Każdy mógł wykazać się swoimi 
zdolnościami i wyobraźnią.  Nasze prace były wystawione na trzech oknach.   Spotkanie 
uprzyjemniał zespół  pana Jana Margowskiego. Pan kapelmistrz z Chodzieskiego Domu Kultury 
zagrał  kilka kolęd. Na wystawie było bardzo miło oraz pogodnie.  
.      
                                                                                                                               Przemysław Kaniewski

Relacja z wystawy na 
dołączonej płycie dvd!

  2 grudnia 2017 roku odbyła się 16 wystawa naszych 
prac Warsztatowych. Wystawę bożonarodzeniową 
otworzyli: Jola Kowal i Adrian Szajowski. Parę słów 
powiedziała pani Gosia Staszewska. W tym roku  
robiliśmy drewniane mikołaje, bałwanki i renifery. Ja 
namalowałam bałwana, a moja mama zrobiła 
gwiazdora z drewna. Bardzo mi się tam podobało i 
było super. Uważam ten dzień za udany.

                                                                                                                  
Paulina Opara  

    Dnia 2 grudnia w sklepie „Arka” odbyło się otwarcie 
naszej wystawy. Otworzyli ją: Jola Kowal i Adrian 
Szajowski oraz  pani Małgorzata Staszewska. Było 
można coś pomalować na kawałku drewna, np.: 
Mikołaja i renifera. Był także zespół muzyczny męski 
i grał pan na saksofonie kolędy. Na wystawie było 
ciekawie, przyjemnie i przytulnie.

                                                                                        
Marcin Miklejewski

      2 grudnia 2017 roku odbyła się coroczne otwarcie 
wystawy w sklepie  „Arka”. Spotkanie było bardzo 
udane. Malowanie na drewnie to wspaniałe zajęcie. 
Występ chóru i śpiewanie kolęd wprowadził nas w 
nastrój świąteczny. Bardzo podobała mi  się 
wystawa.
                                                                     Bobas



SPOTKANIE   WIGILIJNE
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      14 grudnia w czwartek, o godzinie 10:30 odbyło się w naszym warsztacie tradycyjne spotkanie 
opłatkowe, dzięki któremu mogliśmy poczuć już powoli atmosferę nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Na to wydarzenie przybyli również zaproszeni goście – pan burmistrz Jacek Gursz i pan 
starosta Mirosław Juraszek oraz pan prezes i członkowie naszej Fundacji. Będę bardzo miło 
wspominać to spotkanie. Na wstępie imprezy zaprezentowaliśmy krótką część wokalną, następnie 
kilka słów powiedziała nasza pani kierownik Małgorzata Staszewska. Najważniejsze jest jednak to, 
że właśnie w takich momentach  możemy wspólnie usiąść przy wigilijnym stole i nie tylko 
skosztować wigilijnych potraw, ale i przełamać się opłatkiem i poczuć się jak jedna rodzina. 
Oczywiście był też sympatyczny moment, kiedy to zostaliśmy obdarowani prezentami.
                                                                                                                                           Joanna Kienic

 Na tradycyjną wigilię Bożonarodzeniowa przybyło 
wielu zaproszonych gości. Podzieliliśmy się  wspólnie 
opłatkiem i usiedliśmy razem do stołu. W czasie wigilii 
bożonarodzeniowej kolędy śpiewali: Piotr Maćkowiak, 
Marcin Miklejewski, Adam Roguski, Szymon Płonka, Jola 
Kowal, Katarzyna Skrzypczak, Wojtek Połczyński i Asia 
Kienic. Moje wrażenia są bardzo dobre i pełne rodzinnej 
atmosfery. Na koniec dostaliśmy świąteczne paczki. Wigilię 
mogę zaliczyć do bardzo udanych. 
                                   Przemysław Kaniewski                                                                                                    

        Na Wigilii wszyscy usiedliśmy do stołu i 
przyszli goście, których przywitała grupka 
uczestników śpiewając kolendy. Zjedliśmy 
potrawy wigilijne: karpia, kapustę z grzybami, 
śledzia, pierniki i barszcz a na koniec 
dostaliśmy prezenty, które wręczyła pani 
kierownik i panie z Fundacji.

                                          Adrian Szajowski

       Na naszej Wigilii było  fajnie, ciekawie, kolorowo i 
świątecznie. W atmosferę świąteczną wprowadził nas 
występ ze śpiewaniem kolęd.  Ja grałem na kotle, a Asia i 
Adam śpiewali, potem śpiewaliśmy wszyscy razem.

                                                             Marcin Miklejewski




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10

