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22 października  pożegnał się z 
nami instruktor Wojciech Retz, 

który pracował z nami przez 
kilkanaście lat. Często tworzył 

okładki w naszej gazetce.
Wojciechu bardzo Ci 
dziękujemy za te lata 

współpracy i życzymy dalszych 
sukcesów w życiu osobistym

 i zawodowym.

     "Wojtka poznałem jak przyszedłem na Warsztat. Śpiewaliśmy z nim piosenki, 
graliśmy na organach, braliśmy udział w przedstawieniach, które przygotowywał 
na Boże Narodzenie, udzielał się także w naszej warsztatowej gazetce. Wojtek 
bardzo lubił jeździć z nami na wycieczki, lubił sobie z nami pożartować i zawsze 
miał dobre serduszko. Bardzo go lubię, będzie mi go brakowało, mam nadzieję, że 
będzie nas odwiedzał.Życzę mu jak najlepiej i pozdrawiam miło i serdecznie".

                                                                                Szymon Płonka                      

Fot.Sz.Płonka

http://www.akademiaonimarchewkowepole.org/
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Rajdy rowerowe
Wakacje były dobrą okazją do wyjęcia rowerów z garażu 

i wyruszenia w trasę. Przeważnie jeździliśmy trasą 
wokół jeziora Miejskiego. 

          10 lipca odbył się nieco dłuższy i 
bardziej wymagający rajd trasą trzech 
chodzieskich jezior ( 14,5 km). Wcale nie 
było tak łatwo i prosto bo zakrętów było dużo, 
i górki były, i piach, i nawet korzenie… 
Wszyscy uczestnicy jednak sobie poradzili, 
udało się spalić kalorie i nazbierać endorfiny.

Wszystkim uczestnikom rajdu 
serdecznie gratulujemy! 

     (Red.)        

Wystawa 
malarstwa

Podziękowanie
2 lipca 2015 roku otrzymaliśmy niezwykły 

prezent-trzykołowy rower, za który serdecznie 
dziękujemy panu Arkadiuszowi Zimnemu. 

Frajda z przejażdżki była wielka szczególnie 
dla tych, którzy pierwszy raz w życiu mogli 

wsiąść na rower. 
      (Red.)

„Wstrząśnięte i Zmieszane”
      10 lipca byliśmy na wystawie „Wstrząśnięte i 
zmieszane '' w Młodzieżowym Domu Kultury w 
Chodzieży. Oglądaliśmy wystawę obrazów Tomasza 
Perlicjana. Wystawa była ciekawa, najbardziej 
podobał mi się obraz pt : „ Sosnowa laska '', którego 
cena wynosi 5000zł.

                                              Marcin Miklejewski
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Dziękujemy ...
   20 sierpnia pożegnała się  z nami Pani Marzena Szykowna, 
która przez 2 lata była instruktorem w pracowni rękodzielniczej.

 Dziękujemy za dobrą współpracę 
i życzymy Pani wielu sukcesów zawodowych w nowej pracy!

        20.08.2015.r pożgaliśmy panią Marzenę Szykowną, która 
pracowała dwa lata w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
Pracowała jako instruktor w  pracowni rękodzielniczej. W ramach 
podziękowania przygotowała poczęstunek- kiełbaski z grilla i lody. 
Życzymy Jej w nowej pracy wszystkiego dobrego, samych sukcesów 
i dziękujemy  za współpracę .   
                                                                        Michalina i Adrian 

        20 sierpnia 2015 r. zakończyła pracę w naszym Warsztacie 
nasza instruktor z pracowni rękodzielniczej pani Marzena Szykowna. 
I z tego powodu mieliśmy pożegnalnego grilla w ramach 
podziękowania za miłą pracę. Pani Marzena dostała kryształowy 
wazon. Była to sympatyczna osoba.
                                                                                  Asia Kienic  

       31 sierpnia 2015 pożegnał się z nami Ireneusz Koźlarek, 
który przez kilka lat był instruktorem terapii w pracowni 
stolarskiej. 

Irku dziękujemy za wspólne lata pracy, życzymy powodzenia 
w dalszej pracy i radości z osiąganych sukcesów.

      31 sierpnia 2015 r. zakończył pracę w naszym Warsztacie nasz 
instruktor Pan Irek Koźlarek. Fajnie się z nim pracowało i rozmawiało. 
I  właśnie z tego powodu poczęstował uczestników słodkim 
poczęstunkiem oraz zimnymi napojami.  
                                                                                Asia Kienic

       W poniedziałek 31 sierpnia zakończył pace w WTZ Pan Irek, był 
instruktorem w pracowni stolarskiej. Był pożegnalny poczęstunek, 
placek, różne napoje i lody. Był fajnym, wesołym człowiekiem.
                                                             
                                                                       Paulina Kowalska
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Dziękujemy 
za plony

 23 sierpnia 2015 roku chodziescy 
działkowcy obchodzili po raz 40. swoje 
święto i prezentowali swoje plony  w parku 
im. ks. Ostrowskiego.

         Składamy serdeczne podziękowanie dla 
ROD "Zielony Zakątek" i ROD "Bratek" za 
przekazanie plonów na rzecz naszych 
podopiecznych.

Wakacyjne ucztowanie

 16 lipca wszyscy, którzy w tym miesiącu cieżko pracowali, poszli na pizze do klubu „Kadr”. 
Grupa sierpniowa udała się za to na pizzę do Restauracji Bistro - Gusto  28 sierpnia.

 Wakacyjny czas, oprócz ciężkiej pracy, także przyjemnie spędzaliśmy  poza Warsztatem udając się 
na pizzę. Było smacznie i bardzo przyjemnie. Udało nam się dowiedzieć, że takich wyjść uczestnicy 
chcieliby mieć zdecydowanie więcej ;-) 
                                                                                                                                 Red.
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Witamy!
Serdecznie witamy w naszym gronie trzech nowych instruktorów: Małgorzatę Cyranowską, 

Wiolettę Jakubczak i Andrzeja Pływaczyka.
Wywiady przeprowadziły i informacje zebrały: Paulina Kowalska i Michalina Wachowska.

Małgorzata Cyranowska 

        W wolnym czasie chodzę na  spacery, lubię jazdę na rowerze, chętnie  
słucham  muzyki - ulubiony  gatunek  muzyki to  pop. Ostatnio pracowałam w 
SPN – w klubie Aktywności i Integracji na  Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 
Chodzieży.
         W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chodzieży zostałam mile przyjęta i 
bardzo mi się tu podoba. Z potraw uwielbiam kurczaka po chińsku i naleśniki  ze 
szpinakiem. Moim marzeniem jest podróż do  Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich -  polecieć do Dubaju. Obecnie nie posiadam żadnego  zwierzęcia. 
Kiedyś żył w moim domu chomik.

                                                                                          Wioletta Jakubczak

       W wolnym czasie zajmuje się moją  małą córeczką, a kiedy śpi robię 
porządki, gotuje obiad, wieszam pranie – jednym  słowem obowiązki domowe. 
Moją pasją jest rękodzielnictwo, gdy tylko uda mi się znaleźć wolną chwilę 
zamieniam się w „artystkę”, robię ozdoby i przedmioty z drewna, poznaję 
decoupage i maluję. Pracowałam i nadal  pracuje w Szpitalu Powiatowym w 
Chodzieży na stanowisku pielęgniarki. 
          Bardzo podoba mi się w Waszym Warsztacie, spotkałam się z bardzo 
miłym przyjęciem, panuje tu wspaniała atmosfera, pełna uśmiechu i 
życzliwości.  Oj potrawy... najlepiej smakują te niezdrowe: pizza, frytki i cola, 
ale nie jadam ich. Potrawy  mają być zdrowe i dobrze smakować, gotuję  więc i 
lubię zupy, najlepsza to oczywiście pomidorowa. Na drugie danie kotlety z 
kurczaka, ziemniaki i surówka. Na deser najlepszy jest  kawałek ciasta 
czekoladowego.    Moim marzeniem  była praca w WTZ, teraz gdy ono się 

spełniło – bo marzenia się spełniają – myślę  o tym by udało mi się wyjechać na wakacie w Bieszczady.  
Mam psa ze schroniska już cztery lata, jest bardzo wierny, pilnuje domu i bawi się z moją córeczką. Oprócz 
psa mam kotkę, która ma małe kotki, a na dworze w wolierze mieszkają papugi – 6  małych falistych i dwie 
większe – nimfy. Bardzo lubię podróżować po Polce, ponieważ nasz kraj jest bardzo piękny.  Pracowałam 
już z osobami niepełnosprawnymi - przez trzy lata w Domu Pomocy Społecznej, spotykałam się również z 
nimi w mojej dodatkowej pracy w szpitalu.

Andrzej Pływaczyk

          W wolnym czasie majsterkuję, chodzę na wycieczki do lasu, na ryby, 
pracuje trochę w ogrodzie.Pracowałem w Zakładzie  Poligraficznym, 
Sanatorium PKP ( obecnie szpital) BZ WBK,  Nowym Domu –Okna. 
W Warsztacie bardzo mi się podoba. Czuje się tutaj jak w domu ( tylko 
rodzinka nieco większa). Moje ulubione potrawy to: gołąbki, kebab, zupa 
pomidorowa, ryby, a największe marzenie to być zdrowym i jak najczęściej 
się śmiać. Mam psa (golden retriwer) i akwarium. Bardzo lubię podróżować -  
na razie po Polsce (finanse!).
Zawodowo nie pracowałem jeszcze z osobami niepełnosprawnymi.
Moje ulubione dyscypliny sportowe to piłka nożna, siatkówka, hokej na 
lodzie i kajakarstwo. Moi przyjaciele i znajomi twierdzą, że umiem 
gotować.Bardzo lubię słodycze!    
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Dzień Chłopaka

29 września 2015 roku Samorząd zorganizował dyskotekę z okazji Dnia Chłopka. Dziewczyny 
kupiły także czekolady. Dyskoteka się udała i było fajnie. Chłopaki życzymy  Wam  dużo zdrowia 

i szczęścia. 
       Paulina Opara

Wszystkim Chłopakom z okazji Ich święta  najserdeczniejsze życzenia: 
szczęścia, zdrowia, miłości, radości, pogody ducha, jak najwięcej sukcesów 

w życiu i spełnienia wszystkich  marzeń 
                                                        życzą dziewczyny z WTZ

Kącik zainteresowań

     Witam wszystkich. Napiszę dziś o filmie pod 

tytułem „Pachnidło”, reżyser Tom Tykwer. Miejscem 

akcji jest XVIII- wieczna Francja. Bohaterem jest Jan 

B a p t y s t a  G r e n o u i l l e ,     o b d a r z o n y 

nieprawdopodobnym węchem. Wychowany w 

sierocińcu, później pomocnik grabarza, potem 

czeladnik perfumiarski. Na skutek obsesyjnej  

pogoni   za idealnym zapachem zabija kobiety żeby 

wydobyć  z nich zapach. Film jest drastyczny, mi się 

jednak podobał. Zachęcam Was do obejrzenia.

                                                  Paulina Kowalska                                                                          

FILM



Dzień 1 października  2015 roku dla kilku z kilku naszych uczestników byt niezwykły. Mogli oni, 
po raz pierwszy, uczestniczyć w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych ze swoimi rodzicami. 
Warsztaty  zostały zrealizowane w ramach partnerskiego projektu Stowarzyszenia Empatia wraz z 

Fundacją Marchewkowe Pole z Trzcianki. Projekt został dofinansowany przez środki PFRON-u 
będące w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Szczegóły projektu  na stronie:    h�p://www.akademiaonimarchewkowepole.org/
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Akademia ONI

       Spotkanie z udziałem naszych  
rodziców  odbyło się  w dwóch grupach. 

Grupa rękodzielnicza  zdobiła przedmioty 
techniką decupage, grupa kuchenna  

zabrała się za przygotowanie pierogów. Ja z 
tatą przygotowywałam pierogi z jabłkami, 

Karol z mamą  ruskie pierogi, Marta z 
mamą pierogi z mięsem, a pierogi z kapustą 

i z grzybami wykonywał  Piotr  z mamą. 
Razem pierogów było około 200 sztuk,  
największą frajdą było ich smakowanie. 

Każdy próbował swoje pierogi i 
konkurentów. Oczywiście podzieliliśmy się  

naszymi  smakołykami  z grupą 
rękodzielniczą. W trakcie prac towarzyszyli 
nam nasi  warsztatowi  fotoreporterzy,  a 
wykonane zdjęcia możecie  zobaczyć na 

naszej  stronie internetowej: 

www.wtz.netbiz.pl  

oraz na naszym profilu na facebooku:

https://www.facebook.com/wtz.chodziez 

                                           Bobas                                                                       

http://www.akademiaonimarchewkowepole.org/
http://www.wtz.netbiz.pl
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13 października 2015r. odbyło się spotkanie integracyjne naszych uczestników z uczniami 
Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Ratajach w ramach ogólnopolskiego konkursu 

"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń".

 Założeniem konkursu 
jest promowanie właściwych 
postaw wśród młodzieży, 
opartych na poszanowaniu 
wartości drugiego człowieka, 
respektowaniu prawa i zasad 
bezpieczeństwa, tolerancji 
oraz kształtowaniu poczucia 
przynależności do lokalnego 
społeczeństwa.
 Pani Magda Przygoda, 
psycholog szkolny i organizator 
spotkania  słusznie stwierdziła, 
że spotkanie "stanowiło  dla 
uczniów doskonałą okazję do 
przełamania barier w kontakcie 
z osobami z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, ponadto 
umożliwiło  poznanie   ich 
sposobu postrzegania świata, 
a także zarażenie się szczerą radością życia i otwartością na nowe doświadczenia, jakimi emanowali nasi 
goście”.

Zarażajmy tolerancją!

 Dnia 13 października 2015 roku 
pojechaliśmy do Zespołu Szkół Licealno - 
Gimnazjalnych w Ratajach, gdzie odbyło się 
spotkanie   integracyjne   z  młodzieżą, 
pedagogiem    i psychologiem. Najpierw  
wszyscy się przedstawili, każdy  powiedział 
kilka słów o sobie, swoich zainteresowaniach. 
Następnie obejrzeliśmy   film  o  naszym 
Warsztacie i pokazaliśmy swoje prace, które 
wykonaliśmy    w   pracowniach. Był 
poczęstunek,   placki,   kawa i herbata, 
zwiedziliśmy  także szkołę, zobaczyliśmy 
jedną z klas, byliśmy także na zewnątrz.  
Bardzo mi się podobał ten wyjazd, mogłoby 
być  więcej  takich spotkań.
                                            Jolanta Kowal 

 W szkole było fajnie, opowiadaliśmy co 
robimy na Warsztacie. Poznaliśmy się z 
dziewczynami, robiliśmy  sobie  zdjęcia. 
Dziewczyny  były  fajne i zadowolone ze 
spotkania z nami. 
                                            Hubert
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         27 października, we wtorek,  
mieliśmy w naszym warsztacie drugie 
spotkanie z uczniami z Zespołu          
Szkó ł  Ponadg imnaz ja lnych  w 
Ratajach. Tym razem zwiedzili nasze 
pracownie. Uczniowie też próbowali 
swoich sił manualnych w czasie 
naszych   zajęć   -  to  bardzo 
sympatyczne osoby. W pracowni 
ogrodniczo –plastycznej wspólnie 
dekorowaliśmy    choinki.   Na 
zakończenie spotkania mieliśmy 
słodki poczęstunek i  mogliśmy się 
jeszcze bardziej zintegrować. Myślę, 
że takie spotkania powinny odbywać 
się częściej. 

                                                                                                                                                                                    
Asia Kienic

     We wtorek  27 października  
gościliśmy w naszym warsztacie 
uczniów z Rataj. Pokazaliśmy im jak 
nasz  Warsztat tętni życiem. Niektórzy 
mieli możliwość nauczyć się robienia 
choinek  ze wstążki. Po  krótkim 
pokazie naszych prac przyszedł czas 
na wspólny posiłek: rogaliki, kawę i 
herbatę. Cieszę się, że mogliśmy się 
spotkać, szkoda tylko, że w nieco 
innym  gronie  niż  ostatnio. Miło  
spędziłam ten wczorajszy dzień na 
Warsztacie.  
 
                                                Bobas 

       29 października grupa warsztatowiczów 
zwiedziła  prywatne muzeum polskich 
pojazdów Jana Kubackiego, które znajduje się 
w Kąkolewciach na terenie zakładu "Komfort". 
Uczestnicy relacjonują, że wizyta była bardzo 
fajna i miła. "Mogliśmy nie tylko oglądać 
zabytkowe samochody i maszyny, ale także do 
nich wsiadać i je odpalać, co było dla nas niezłą 
frajdą. Po muzeum oprowadził nas pan 
Wojciech Burzyński.Dziękujemy bardzo za 
miło spędzony czas". 
Oczywiście wszystkich, którzy nie byli jeszcze 
w tym niezwykłym miejscu, serdecznie 
zachęcamy do zwiedzania.
                                                            ( Red. )

Muzeum polskich 
pojazdów
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Zbieramy nakrętki 
dla Iwy!

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji

zbierania plastikowych nakrętek od butelek.

Pieniądze z ich sprzedaży dołożymy rodzicom

małej Iwki na sprzęt rehabilitacyjny,

który potrzebny jest dziewczynce

żeby sprawniej poruszać nóżką.

Nakrętki prosimy przynosić do Warsztatu

w Chodzieży, ul. Zdrojowa 14a

w godzinach od 7:30 do 15:30
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