
arsztatowe
ieści

Gazetka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży, 
ul. Zdrojowa 14a, te. 67 28-20-951

www.wtz.netbiz.pl,  wtzchodziez@wp.pl

nr 4 / 2016
wrzesień - październikw

Z płytą 
a na niej:

wycieczka, 
wystawa,

Dzień Chłopaka   



Warsztatowe Wieści, nr 4 / 2016     str.2

Witamy nową 
pielęgniarkę!

        1 sierpnia wyjechałem na 3 dni  Warszawy. Był tam 
koncert z okazji 72. rocznicy wybuchu Powstania  
Warszawskiego  na placu koło  Pałacu Kultury. Potem 
byliśmy na obiedzie w centrum  handlowym i na 
zakupach. Następnie  pojechaliśmy metrem na stadion,  
ale był zamknięty. Poszliśmy do  muzeum  wojskowego 
i na Królewskie Łazienki. 4 sierpnia  wróciliśmy do 
Chodzieży. Pojechaliśmy  także na „Festiwal Smaku” do 
Poznania. Byliśmy w centrum handlowym na zakupach i 
na  kawie. 28 sierpnia pojechaliśmy do Kołobrzegu, nad 
morze i do cioci Basi w odwiedziny. Wieczorem 
wracaliśmy do domu.                                                
             
                                                        Adrian  Szajowski                                                                                                                                          

      Od dnia 31 lipca uczestniczyłem w  Pieszej  
Salezjańskiej   Pielgrzymce  Ewangelizacyjnej. 
Wyruszyl iśmy z miejscowości Szczaniec. Na 
pielgrzymce była miła i radosna atmosfera od 
pierwszego do ostatniego dnia. Hasło pielgrzymki: „Trud 
pielgrzymki wypływający z ducha wiary kościoła 
pielgrzymującego”. Na rekolekcjach w drodze każdy 
szedł z jakąś intencją. Po  każdym przebytym odcinku 
wracaliśmy na nocleg do gospodarzy, gdzie odbywała 
się ewangelizacja,  świadectwa, oraz Apel Jasnogórski, 
po którym udawaliśmy się na spoczynek. Na następny 
dzień znowu w drogę i tak każdego dnia, aż do 15 
sierpnia. Na końcu odbyło się czuwanie modlitewne, 
oraz eucharystia. Mam nadzieję, że w  przyszłym roku 
będzie podobnie. Chciałbym by ktoś z Was zobaczył, jak 
można przeżyć te niezwykłe wydarzenia. Zapraszam na 
pielgrzymkowy  szlak.
                                                                      Przemo

Witamy w naszym Warsztacie nową pielęgniarkę, panią 
Wiolettę Jakubczak, która rozpoczęła pracę 

od 1 września.

Życzymy pani Wiolecie dużo sukcesów w pracy zawodowej.

„Niech praca wzbogaca w nowe doświadczenia.
Niech będzie radością twórczego myślenia.

Bądź zawsze rzetelna w swoich obowiązkach
i niech Cię docenią słownie i w pieniążkach”.

Bezsenność - czyli dlaczego spanie nam jest 
konieczne do życia?

Czy brak snu wywołuje agresję?
Tak, bardziej odczuwamy negatywne emocje, 
przez co wzrasta agresja.

Chory z powodu braku snu?
Organizm produkuje coraz mniej białych krwinek, 
odpowiedzialnych za odporność organizmu, w 
rezultacie  wzrasta  prawdopodobieństwo 
zachorowania.

Co się dzieje gdy nie śpię przez 36 godzin? Czy 
mogę usiąść za kierownicą?

Po 36 godzinach czuwania w żadnym wypadku 
nie wolno kierować pojazdem. Przy tak długim 
czasie  braku snu spada bowiem drastycznie  
szybkość reakcji, jesteśmy mniej więcej 
czterokrotnie wolniejsi, niż  po  przespanej nocy.

Co się dzieje gdy nie śpię przez 48 godzin? Czy 
bezsennością można się upić?
Pogarsza się kontrola nad ciałem, objawy po 48 
godzinach bez snu odpowiadają tym, jakie ma się 
przy  zawartości 1,5 promila alkoholu we krwi.

Ludzie śpiący mało lub nieregularnie częściej 
zapadają też na nowotwory. Dlatego śpijmy 
dobrze - na zdrowie!
                                                                                                                                    Jola Kowal   

Zdrowie i Uroda
KĄCIK ZAINTERESOWAŃNasze urlopy
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Wycieczka nad morze
         Od 7  do  9 września wszyscy z WTZ byliśmy na 
wycieczce w Jarosławcu, Ustce i Dolinie Charlotty. 
Pierwszego dnia  dojechaliśmy na miejsce i 
zakwaterowaliśmy się w domkach. Następnie 
poszliśmy do Muzeum Bursztynu zwiedzać i 
dowiedzieć się jak powstawał bursztyn i  jakie są 
gatunki bursztynu. Po muzeum mieliśmy czas wolny. 
Ja ze swoją grupą poszłam na gofry,  potem na plażę. 
Z pomocą Danki zamoczyłam stopy w morzu.   
Wieczorem była dyskoteka, tańczyłam z  panem 
Andrzejem i Wojtkiem Chyrą. Było fajnie. Drugiego 
dnia pojechaliśmy do Ustki. Tam mieliśmy zwiedzać 
Muzeum Chleba, ale się nie udało więc mieliśmy czas 
wolny. Poszliśmy do portu, na lody, zakupy i na plażę. 
Po powrocie do Jarosławca poszliśmy, jak dzień 
wcześniej, na plażę. Tym razem chłopaki poszli się 
zamoczyć, czyli: Jacek, Szymon, Hubert Skrzypczak 

i Piotr Sobkowski. Wieczorem było ognisko, dosyć nietypowe, bo bez żadnego oświetlenia. Ostatniego 
dnia pojechaliśmy do Doliny Charlotty. Tam oglądaliśmy zwierzęta z różnych stron świata, ale też z 
Polski. Były również ptaki. Był też pokaz fok, który bardzo mi się podobał.  Wycieczka była bardzo fajna i 
interesująca,  pogoda dopisała.  
                                                                                                                          Paulina Kowalska   

       Wycieczka nad morze do Jarosławca i do Ustki - minęliśmy lasy, miasta i wioski i dojechaliśmy nad 
morze. Podobała mi się ta wycieczka. Była dyskoteka, było ognisko przy świetle księżyca z pieczeniem 
kiełbasek. Ostatniego dnia  pojechaliśmy do Doliny Charlotty, gdzie znajdowało się zoo. Widziałam tam 
zające, kozy, osły, małpy i dziki. Był też pokaz fok. W czasie wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Bursztynu, 
gdzie mogliśmy zobaczyć kawałki różnych bursztynów. Pogoda dopisała, jedzenie było dobre. Spaliśmy 
w domkach drewnianych, miałam domek nr 25 i spałam z panią Małgorzatą i z Magdalena Kaczmarek. 
Chodziliśmy nad morze, byliśmy w Ustce i robiliśmy sobie zdjęcia przy syrence. Jadłam lody, kupiłam 
sobie kapelusz, atlas o człowieku i grę na guziki. Na końcu wycieczki zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

                                                                                                                 Agnieszka Troszczyńska
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    Od 7 do 9 września 2016 roku 
b y l i ś m y   n a    w y c i e c z c e . 
Po jecha l i śmy  au tobusem do 
Jarosławca nad morzem, na  trzy  
dni.  Pierwszego  dnia zwiedzaliśmy 
M u z e u m   B u r s z t y n u ,  p o t e m 
mieliśmy czas wolny, można było 
kupić pamiątki. Poszliśmy też na  
plażę pochodzić, posiedzieć i 
p o l e ż e ć .  N a  d r u g i  d z i e ń 
pojechaliśmy do Ustki  by zwiedzić 
Muzeum Chleba, ale było zamknięte. 
Każdy  miał czas wolny  i mógł iść na 
lody, gofry, frytki i kebab. Na trzeci  
dzień po śniadaniu pojechaliśmy do  
Doliny Charlotty. Tam znajdowało się  
zoo. Oglądaliśmy  różne  zwierzęta:  
lamy, wielbłądy, pawie złote, świnie 
wietnamskie,  widz ie l iśmy też 
bociana białego, kozę domową. 
Potem poszliśmy do fokarium. 
Odbywało się  tam karmienie fok połączone z treningiem medycznym. Bardzo mi się podobała ta 
wycieczka. Pogoda też dopisywała, nie padał deszcz . Uważam wycieczkę nad Morze Bałtyckie za 
udaną.
                                                                                                                                    Paulina Opara

      Najbardziej na wycieczce  
podobały mi się foki, karmienie fok i 
zwierzęta  w zoo. Foki miały na imię - 
Piotr, Marta i Marcel. Dobre  były 
obiady. 
                           Kasia  Skrzypczak

      7,8,9 września 2016 to czas naszej 
kolejnej  wycieczki  warsztatowej. W 
tym roku wybraliśmy się nad morze. 
Wyjechaliśmy o godzinie 8:00 rano do 
Jarosławca, a o 12:30 byliśmy już na 
miejscu. Zobaczyliśmy Muzeum 
Bursztynu,  zwiedziliśmy też okolice 
Jarosławca. Po kolacji mieliśmy 
dyskotekę. Nocowaliśmy w domkach. 
Tak minął dzień pierwszy. Drugiego 
dnia pojechaliśmy do Ustki, gdzie było 
dużo  czasu wolnego i czas na 
kupowanie pamiątek. Wieczorem na 
terenie naszego noclegu mieliśmy 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Trzeciego dnia wybraliśmy się do 
Doliny Charlotty, gdzie obcowaliśmy z 
przyrodą i   mogl iśmy oglądać 
zwierzęta z bliska. Byliśmy też w 
fokarium, gdzie widzieliśmy trening 
fok, oraz trening medyczny. Pogoda 
nam  dopisała.
                                Joanna Kienic
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      Wycieczka była fajna, podobało mi się. 
Pierwszego dnia poszliśmy zwiedzać Muzeum 
Bursztynu, a wieczorem odbyła się dyskoteka, pod 
namiotem. Na 2 dzień pojechaliśmy do Ustki, tam 
mieliśmy dużo wolnego czasu. Chodziliśmy i 
kupowaliśmy sobie pamiątki. Największą  frajdą  było 
pójście na basen w Jarosławcu.  Poszliśmy też na 
molo i na lody. Drugiego dnia wieczorem mieliśmy  
ognisko. Minusem była słaba organizacja, nie było 
można usiąść na ławkach, większość osób siedziało 
na kocu na ziemi. Jednak było fajnie siedzieć przy 
świetle księżyca. Spaliśmy w domkach drewnianych 
w ośrodku wypoczynkowy „Barka”. W domkach 
znajdowały się meble, łazienka, telewizorek, ale nie 
było czajników elektrycznych. Dostaliśmy tylko jeden i 
musieliśmy  sobie pożyczać. Niestety jak otworzyłam 
szafę to był nieprzyjemny, zbutwiały zapach. Jadalnia 
znajdowała się kilkadziesiąt metrów od miejsca 
noclegu. Na 3 dzień pojechaliśmy do „Doliny 
Charlotty''. Poszliśmy tam zwiedzać zoo. Było dużo 
zwierząt z różnych rejonów świata, były też papugi i 
postaci ze znanych bajek, wyrzeźbione z drzewa i 
pomalowane. Później zwiedziliśmy „ Fokarium” - jest 
to miejsce, gdzie mieszkają foki. Pani treserka 
opowiedziała nam, jak zajmują się fokami i jak je  
pielęgnują. Foki są to wodne zwierzątka, które więcej 
zjedzą od człowieka. Foki miały imiona: Marcel, 
Singu, Wiking, Target. Jedna foka pochodziła ze 
Szwecji. W fokarium bardzo mi się podobało, 
zakupiłam tam pamiątki. Później dojechaliśmy  na 
miejsce do Jarosławca, poszliśmy na plażę i 
zrobiliśmy sobie na tle morza wspólne zdjęcie. Po 
przyjściu  do  domków spakowaliśmy się i 
pojechaliśmy do domu.                    
                                                               Jola Kowal                                                                                           

      Na wycieczce w Jarosławcu bardzo mi się 
podobało. Mieszkaliśmy w domkach, pogoda 
była upalna. Chodziliśmy sobie brzegiem 
morza, zwiedziliśmy „Muzeum Bursztynu”. 
Ekipa w pokoju była fajna. Było ognisko i 
dyskoteka. Byliśmy również w Ustce, 
spacerowaliśmy sobie brzegiem morza- 
opalaliśmy się i wdychaliśmy jod. Potem 
mieliśmy dwie godziny przerwy - poszliśmy  
zwiedzać miasto, zrobić zakupy, oraz do 
ogródka wypić kawę, zjeść ciasto i lody. 
Cieszę się również, że mogłam zza okien 
autokaru zobaczyć „Panoramę Morską” – jest 
to sanatorium. Byłam tam z tatą i bratankiem 
dwa lata temu na Andrzejkach. Tegoroczną 
wycieczkę uważam za udaną. 
                                                       Bobas 

      Byliśmy nad morzem w Jarosławcu. 
Wieczorem mieliśmy dyskotekę, na której 
byłam do końca. Bardzo mi się podobała, ale 
uważam,  że była za krótka. W drugim dniu 
naszej wycieczki  pojechaliśmy do Ustki. Tam 
odpoczywaliśmy  na plaży,  a potem byliśmy 
na pysznym  deserze. W trzecim dniu byliśmy  
w Dolinie  Charlotty w zoo, było tam bardzo 
dużo  fajnych, ciekawych  zwierząt. 
Najbardziej  podobały mi  się  żubry.
                                                  Marta B.
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„Natura zatopiona w ceramice”
      15  września 2016 roku  odbyła  się  wystawa 

prac ceramicznych pod  tytułem „Natura zatopiona 

w ceramice”. Wystawę otworzyli: Paulina Opara i 

Adrian Szajowski.  Następnie pan Darek  Sałata 

pokazał nam  zdjęcia ptaków swojego autorstwa. 

Po  obejrzeniu  zdjęć nasz kolega Adrian 

Szajowski  wręczył panu Darkowi upominek: 

ceramicznego ptaka na desce, jako wyraz naszej 

wdzięczności za  piękne  zdjęcia  i opowieści o 

ptakach. Później otworzyły się drzwi i można było 

obejrzeć wystawę naszych prac, które wykonali: 

Agnieszka Troszczyńska, Adrian Szajowski,  

Paulina Opara i Krzysztof Tews. Był też 

poczęstunek: kawa, herbata, szampan oraz 

babeczki przygotowane przez pracownię 

g o s p o d a r s t w a  d o m o w e g o .  Tr o c h ę  s i ę 

stresowałam przed wystawą, ale poszło dobrze. 

Wystawa  mi się podobała, było fajnie. Potem 

poszliśmy do pubu „Dziupla” na jedzenie i picie. 

Uważam czwartkową wystawę za udaną. Cieszę 

się, że namówiłam również moich rodziców do 

przyjazdu na wystawę. Bardzo im się  podobało.
                                                    Paulina Opara                                                                       

        15 września 2016r. o godz17:00 w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży 
odbyła się wystawa prac ceramicznych pt.: 
„Natura zatopiona w ceramice”. Wystawę 
otworzyli uczestnicy: Paulina Opara, Adrian 
Szajowski, oraz instruktor Danuta Drzewiecka- 
Piechowiak. Niespodzianką podczas tej wystawy 
był pokaz zdjęć ptaków wykonanych przez pana 
Dariusza Sałatę. Na wystawie można było 
zobaczyć: motyle, ptaki, talerze, naczynia, 
obrazy  z odciskami  gałęzi. Prace wykonali:  
Paulina Opara, Adrian Szajowski,  Agnieszka 
Troszczyńska i Krzysztof Tews. Zanim powstaną 
pracę trzeba mieć pomysł, a dopiero potem lepić 
z gliny daną rzecz. Jak się wypali prace w piecu, 
to trzeba je poszkliwić. Dziękujemy pracowni 
gospodarstwa domowego za upieczenie 
babeczek, a pracowni stolarskiej za dużą pomoc 
w przygotowaniu prac. Po wystawie poszliśmy do 
pubu „Dziupla”  na świętowanie sukcesu i pyszne 
jedzenie.  To była udana impreza.

                                    Agnieszka Troszczyńska

      Bardzo mi się podobała ta wystawa. Wystawę 
otwierali: Paulina Opara i Adrian Szajowski. Na 
początku pan Dariusz Sałata pokazał  nam 
zdjęcia i  opowiadał  o różnych ptakach 
zamieszkujących nasz kontynent Europy, oraz  
Afryki i Australii. Po obejrzeniu zdjęć było otwarcie 
szampana i można było oglądać i kupować prace 
ceramiczne. Można było też częstować  się 
muffinkami, kawą i wodą mineralną. Fajna była 
wystawa. Po wystawie poszliśmy  świętować 
sukces do pubu „Dziupla”.   
                                                          Jola Kowal                                                                                                                    

      Na wystawę przyszli rodzice. Pan Darek  
Sałata opowiadał o ptakach i pokazywał  zdjęcia    
a  ja, Adrian Szajowski,  wręczyłem mu w nagrodę 
niebieskiego ptaka z gliny. Potem wszyscy poszli 
zobaczyć i kupować prace, które wykonali 
uczestnicy z pracowni ceramicznej. Jeszcze 
można było zjeść babeczki i napić się kawy i wody. 
Potem poszliśmy do „Dziupli” by coś zjeść i napić 
się z  instruktorkami. 
                                              Adrian Szajowski
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Dzień Chłopaka

                                                                                                                     
Na wystawie bardzo mi się podobało. 
Było można obejrzeć ceramiczne prace:  
motyle, talerze i kwiaty, a także obrazki z 
odciskami gałęzi. Na tym spotkaniu był 
również pan Dariusz Sałata, który 
pokazywał na slajdach swoje zdjęcia 
ptaków. Było bardzo dużo ludzi,  wśród 
nich była moja ciocia Maryla Kajda. Były 
pyszne muffinki udekorowane czekoladą 
i koralikami, upieczone przez pracownię 
gospodarstwa domowego. Był również 
wznoszony toast lampką szampana. Po 
wystawie poszliśmy uczcić sukces do 
pubu „Dziupla.” Wśród nas zauważyłam 
tam naszą dawną instruktorkę Karolinę 
Gierat. Tylko szkoda, że nie było wśród 
nas Krzysztofa Tewsa z Budzynia. 
Cieszę się, że mogłam obejrzeć piękną 
wystawę koleżanek i kolegów z pracowni 

ceramicznej. W pubie zamówiłam sobie kawę”Latte” z ciastkiem korzennym, oraz karkówkę opiekaną na 
grillu z zestawem surówek i frytkami. Miło spędziłam ten dzień i wieczór 15 września 2016 roku. 
                                                                                                                                                  Bobas          

      W piątek, 30 września 2016r., z okazji Dnia 
Chłopaka dziewczyny zorganizowały dyskotekę. 
Było też ciasto i kawa.

Życzymy naszym Chłopakom dużo zdrowia, 
spełnienia marzeń i uśmiechu na twarzy.

                                              Agnieszka Troszczyńska

     Na Dzień Chłopaka  była fajna dyskoteka, ciasto i 
kawa. Wszyscy uczestnicy fajnie bawili się do końca 
imprezy. Chłopakom się podobało. Takich imprez 
powinno być jeszcze więcej.
                                                                  Marta B.  

Z dniem 1 października 2016 roku  odeszła z 
Warsztatu nasza koleżanka Michalina 

Wachowska. Była bardzo miłą i sympatyczną 
osobą. Dziękujemy Jej za miło spędzony czas 

i wspólną pracę. Życzymy dużo zdrowia 
i pomyślności. 

                           Koleżanki i koledzy z WTZ

Czas rozstania

      Michalina jest fajną, miłą koleżanką, była z nami 
zawsze. Zawsze się starała być uśmiechnięta  i 
wesoła. Bardzo dobrze działała w Samorządzie 
jako przewodnicząca, drugiej takiej nie będzie. 
Życzę Jej zdrówka.
                                                    Marta B.
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      Spotkanie z panią Kariną 
bardzo mnie wzruszyło, 
ponieważ przeszła wiele 
operacji na nodze i była w 
stanie śmierci klinicznej. Jest 
bardzo energiczną osobą, 
n i e  podda je  s i ę ,  i dz ie 
myślami do przodu, a nie 
wstecz, ma małą córeczkę, 
która w styczniu będzie miała 
roczek. Na spotkaniu było 
bardzo dużo ludzi, warto było 
p ó j ś ć .  Ta k i c h  s p o t k a ń 
mogłoby być o wiele więcej. 
Łezka zakręciła się w oku ...
                                                  
            Wiesława Paprzycka                                                                          

      Pani Karina napisała 
książkę o swoim życiu, miała 
kilka operacji. Dostałam od niej 
autograf. Sama chciałabym 
napisać książkę o swoim życiu. 
Podobało mi się to spotkanie.

        Agnieszka Troszczyńska

      Dnia 20 października 2016 roku, w Klubie Seniora w Chodzieży, 
odbyło się spotkanie z Kariną Kończewską, autorką książki: „Droga 
do marynarza”.  Autorka opowiadała o swoim życiu. W wieku 13 lat  
zachorowała na nowotwór. Mówiła, żeby nie poddawać się, walczyć 
o swoje życie i nie brzydzić się swoimi bliznami na ciele. Ta 
opowieść o jej życiu bardzo mnie wzruszyła. Uważam,  że takie  
życie  ma  jakiś   sens.                                                                     
                                                                                           Jola Kowal

      Na spotkaniu Karina mówiła o swojej chorobie i o tym, jak z nią 
walczyć. Były to dla niej ciężkie i trudne chwile. Zachorowała w wieku 13 
lat, było to poważne schorzenie, ale pokonała je. Teraz wie, że warto żyć i 
walczyć o swoje marzenia. Znalazła nawet siłę, żeby napisać  książkę pt.: 
„Droga do marynarza”. Opisuje tam swoje cierpienie i  walkę z chorobą. 
Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Poza tym Karina 
jest moją dawną znajomą z dzieciństwa. Dzięki spotkaniu nasza 
znajomość się odnowiła.
                                                                                      Joanna Kienic

     Karina napisała książkę o 
sobie. Opowiadała o swoich 
chorobach, że wytrzymała 
wszystkie choroby, i że dawała 
sobie radę z tymi chorobami.

                  Kasia Skrzypczak
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30. Urodziny Huberta
20 października 2016 roku 30. Urodziny obchodził 

Hubert Księżniakiewicz, który poczęstował 
wszystkich pysznym tortem.

Kochany Hubercie!
Wszystkiego najlepszego

w dniu Trzydziestych Urodzin,
szczęścia bez miary, bezkresnej miłości,

prawdziwych, szczerych przyjaźni,
promiennego uśmiechu każdego dnia,

oraz osiągnięcia wszystkich 
zamierzonych celów życiowych. 

Kącik podróżniczy

        Jechaliśmy tam dwie noce i dwa dni, po krętych i wąskich drogach. Trudy 
podróży zrekompensował nam pobyt w dobrym hotelu w miejscowości Vlora tuż 
przy porcie. Woda w morzu była ciepła, miała około 26 stopni Celsjusza. 
Temperatura powietrza była okropna ponieważ pociliśmy się nawet w cieniu. Gdyby nie klimatyzacja 
hotelowa- na pewno bym wróciła zaraz do Polski. Obok naszego hotelu toczyło się codziennie, wesołe 
życie nocne. Zbierali się wczasowicze i młodzież (ja też) na śpiewach i tańcach, popijając zimne napoje w 
przy hotelowym ogródku pod palmami. Posiłki jadaliśmy na tarasie z widokiem na morze. Do posiłków 
otrzymywaliśmy różne owoce południowe oraz soki. Widzieliśmy też koczujących w parkach i na skwerach- 
uchodźców z małymi żebrzącymi dziećmi. Miasta nadmorskie jak Vlora są nowoczesne, mężczyźni całymi 
dniami przesiadują w kafejkach i parkach grając w szachy, a kobiety pracują w hotelach. I znowu ta okropna 
podróż powrotna do Chodzieży przez Czarnogórę, Macedonię, Serbię, Bośnię, Węgry i Słowację. W 
Albanii byłam z Rodzicami, ze znajomymi oraz sąsiadką. Życzę udanej wycieczki! Naprawdę warto 
pojechać! 
                                                                                                                               Obieżyświat z Tatą         

Witajcie Drodzy Czytelnicy! 
W tym numerze gazetki chciałabym zachęcić 

Was do zwiedzenia Albanii. 
Albania- jest to mały, górzysty kraj, ale ma też 

piękne, piaszczyste i skaliste plaże nad 
morzem Jońskim i Adriatykiem. Dużo 

pozostałości po wojnie- bunkry a tuż obok 
osiołki. Była to moja ponowna podróż,

 ale w inne regiony Albanii.
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