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

 

 nr5/2013    
l i s t o p a d  

- g r u d z i e ñ 

W
i

arsztatowe

Wieœc
Spokojnych, zdrowych, radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

spêdzonych w serdecznym gronie rodzinnym oraz wszelkiej 

pomyœlnoœci w Nowym Roku  wszystkim naszym wiernym 

Czytelnikom ¿yczy Redakcja.
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WYPRAWA NA GONTYNIEC
Weronika Walczak

Paulina Opara
   23 paŸdziernika, w œrodê, 
poszliœmy na Gontyniec. Szli: Jola       Nigdy nie by³am na Gotyñcu. 
Kowal, Marcin Miklejewski, Paulina Bardzo mi siê podoba³o i by³o fajnie. 
Opara, Piotr Sobkowski, Kamelia Mieliœmy przerwê na  zjedzenie i na 
Kramkowska, Adam Roguski, napicie    siê    napoju.  
instruktorki Ela i Danka, no i ja. Na Przechodziliœmy przez  Ÿróde³ko na 
szlak  ruszyliœmy od strony drug¹ stronê. Fajnie, ¿e by³o takie 
Jacewka, zdobyliœmy szczyt  i wyjœcie, super by³o, wszyscy byli 
schodziliœmy czerwonym szlakiem. zadowoleni.                        
Na polanie  ko³o   jeziora 
Strzeleckiego    miel iœmy 
odpoczynek. Nastêpnie szliœmy do 
Ÿróde³ka i nad jezioro Karczewnik. 
By³a to d³uga wyprawa, szliœmy raz 
pod górkê a  raz z  górki. 
Ogl¹daliœmy piêkne  krajobrazy, 
kto chcia³ móg³ wejœæ na wie¿ê 
obserwacyjn¹. Mieliœmy te¿ fajn¹ 
przygodê -  ka¿dy musia³ przejœæ 
przez strumyk, podpieraj¹c siê na 
kijkach, które wzi¹³ ze sob¹ Piotr. 
Ogólnie wyprawa mi siê podoba³a, 
choæ czasem by³o ciê¿ko a na drugi 
dzieñ bola³y mnie nogi. By³o jednak 
warto - na Gontyñcu by³am 
pierwszy raz.

PIKNIK EDUKACYJNY

Paulina Opara

      30 paŸdziernika 2013r. 
pojechaliœmy do lasu do „Ostoi 
Pod Dêbami”.  Mieliœmy 
spotkanie z  leœniczym, który  
opowiada³ nam o  lesie  i 
zwierzêtach. Odpowiedzia³ 
tak¿e na wszystkie nasze 
pytania.  Bardzo mi siê 
podoba³o, by³o fajnie.  Przy 
okazji mieliœmy ognisko z 
pieczonymi kie³baskami. Panu   
leœniczemu wrêczyliœmy  w  
podziêkowaniu  upominek. 
By³o  super, fajnie, ¿e by³ taki 
wyjazd.
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WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH

" Nawet je¿eli ju¿ Was nie
   ma to dla nas jesteœcie ". 

WYWIAD Z MI£OSZEM
1.Ile masz lat?
19
2.Czy podoba ci siê w naszym Warsztacie i 
dlaczego?
Mi³a  atmosfera , ³atwoœæ w   nawi¹zywaniu  
kontaktów.
3.Jakie masz zainteresowania?
Czytanie  ksi¹¿ek, uprawianie sportu.
4.Jakie potrawy lubisz najbardziej?
Sma¿one ryby.
5.Dlaczego wybra³eœ nasz warsztat na praktyki?
Mo¿liwoœæ zrobienia czegoœ  dobrego.   
6.Jaki gatunek   muzyki  s³uchasz?
S³ucham radia.
7. Kim  byœ  chcia³ byæ w przysz³oœci?
Bibliotekarzem. 
8.Czy   chcia³byœ pracowaæ z osobami 
niepe³nosprawnymi?
Tak.
9.Czy masz dziewczynê?
Nie.
Dziêkujemy za rozmowê. 

                      Joanna Kienic, Paulina Opara

Przeprowadzi³yœmy  wywiad z Mi³oszem, 
który odbywa³  u nas praktyki  w miesi¹cach 

paŸdzierniku  i listopadzie 2013r.

Paulina Opara

       31 paŸdziernika poszliœmy  na cmentarz   
zapaliæ znicze i  zanieœæ ikebany.    Samorz¹d 
zakupi³ znicze dla  Pani Wali Jab³oñskiej i Kasi 
Soczki. Przy grobach pomodliliœmy siê.

Bobas

      W tym roku Œwiêto Zmar³ych przypad³o w 
pi¹tek 1 listopada. W zwi¹zku z tym zak³ady pracy 
i szko³y mia³y wolne. Dzieñ wczeœniej jest takie 
œwiêto, które nosi nazwê Halloween. W tym dniu 
dzieci ze szkó³ przebieraj¹ siê w ró¿ne stroje oraz 
czapki, chodz¹ po domach, robi¹ sobie zdjêcia z 
domownikami i prosz¹ o cukierki oraz czekolady. 
M³odzie¿ oraz kadra z Warsztatu, w przeddzieñ 
Wszystkich Œwiêtych,  posz³a na chodzieski 
cmentarz zapaliæ znicze i z³o¿yæ ikebany na groby 
Kasi Soczki i Pani Walerii Jab³oñskiej. Czêœæ 
m³odzie¿y pojecha³a samochodem zawieŸæ znicz 
oraz ikebanê ksiêdzu Janowi Ksyckiemu oraz  
ksiêdzu Kazimierzowi Józefiakowi,  w sk³adzie: 
pan Marek Goral, pani Magdalena Sieradzka, 
Przemys³aw Kaniewski, Szymon P³onka oraz 
Wies³awa Paprzycka.

W domu rano z rodzicami zawioz³am 
znicze i ikebany na groby dla moich bliskich. 
Wieczorem pojechaliœmy z rodzicami na groby do 
rodziny popatrzeæ na piêknie oœwietlony 
cmentarz. Na drugi dzieñ, czyli w Zaduszki, 
posz³am  jeszcze raz na cmentarz zapaliæ znicze 
bliskim i znajomym. 
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KALENDARIUM

29 paŸdziernika 2013 roku nasza pani instruktor 
obchodzi³a 25- lecie pracy.

Z okazji 25- lecie pracy sk³adamy pani   
Agnieszce  Mazur  ¿yczenia spe³nienia marzeñ, 

zdrowia  i sukcesów  w pracy.  

25  paŸdziernika 2013 roku Adam   Roguski   
obchodzi³ swoje 33 urodziny i przyniós³ 
pyszny tort, za który bardzo dziêkujemy.

W dniu tak piêknym i wspania³ym  ¿yczymy 
Tobie sercem ca³ym zdrowia,  szczêœcia, 

pomyœlnoœci, 100 lat ¿ycia i radoœci.

“ ÓJ BIEGUN”M
19 listopada 2013 roku byliœmy w Kinie Noteæ 

na filmie pt.: „Mój biegun”. 

Agnieszka Troszczyñska
Ten film by³ bardzo ciekawy. Opowiada³ o 

szczêœliwej rodzinie, która by³a na pla¿y i siê bawi³a i 
jeden ch³opiec siê k¹pa³ i uton¹³. PóŸniej drugi 
ch³opiec sta³ siê niepe³nosprawny bo by³a burza i go 
porazi³ pr¹d i straci³ nogê i rêkê. Podoba³ mi siê ten 
film bo gra³ aktor Maciej Musia³. Zachêcam 
wszystkich do obejrzenia tego filmu. Warto zobaczyæ 
jak walczyæ z niepe³nosprawnoœci¹ i z chorob¹.

Weronika Walczak
Film „ Mój biegun” opowiada historiê rodziny, 

któr¹ dotknê³a tragedia. Najpierw w wypadku zgin¹³ 
syn, a póŸniej drugi syn zosta³ pora¿ony pr¹dem. W 
wyniku zaka¿enia ch³opak straci³ rêkê i nogê. Film 
opowiada tak¿e o obwinianiu siê, o problemach 
rodzinnych. Ojciec, który razem z matk¹ prze¿ywa³ 
prawdziw¹ tragediê, sta³ siê bardzo stanowczy i 
kaza³ synowi walczyæ. Syn jednak podda³ siê i nie 
chcia³ chodziæ do szko³y. Podoba³a mi siê gra 
aktorska Macieja Musia³a. Film bardzo mi siê 
podoba³ i warto go obejrzeæ. Chcia³abym go 
zobaczyæ  jeszcze raz!

Joanna Kienic
Moim zdaniem naprawdê warty obejrzenia 

jest  film pt.: „Mój Biegun”. Film  by³ bardzo 
wzruszaj¹cy, a nawet piêkny. Pokazywa³ momenty 
w ¿yciu, w których niespodziewanie, cz³owiek 
pe³nosprawny mo¿e staæ siê cz³owiekiem 
niepe³nosprawnym. Ale chcê zakoñczyæ recenzje 
filmu s³owami,  ¿e pomimo przeciwnoœci losu warto 
walczyæ i do¿yæ do tego, ¿eby osi¹gaæ jakiœ swój 
okreœlony cel. Polecam wszystkim film pt.”Mój 
Biegun”.
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 Agnieszka Troszczyñska

LITERATURA

    Ksi¹¿ka „Anna 
German” - autorka Anna  
Zasiadczyk.
 Ta ksi¹¿ka  by³a bardzo 
ciekawa. To biografia 
napisana prostym, ale  
nie   pozbawionym 
emocji   jêzykiem. 
Zosta³a  wzbogacona 
niezwyk³ymi  zdjêcia i  
tekstami najwiêkszych 
przebojów artystki. Tê 
ksi¹¿kê     warto 
przeczytaæ! 

 „ Anna  lubi³a œpiewaæ od zawsze. Gdy w domu w 
Nowej Rudzie a potem we Wroc³awiu, pojawili  siê 
goœcie, mama prosi³a Aniê: Zaœpiewaj nam, 
córeczko. Tak jak umiesz najlepiej”.
                                                                                  

Agnieszka Troszczyñska

COŒ O SOBIE

     Chcia³abym  œpiewaæ w chórku koœcielnym, 
spotkaæ siê z Micha³em Wiœniewskim. Marzê, ¿eby 
mieæ ch³opaka i za³o¿yæ rodzinê. Piszê wiersze, lubiê 
wiosnê i lato uczy³am siê jêzyka angielskiego gram 
na klawiszach . Oto jeden z moich wierszy:

Tak blisko

Tak blisko jesteœ w sercu mym,
tak blisko jesteœ dziœ ukryty.

Moje serce bije dziœ dla Ciebie
tak szybko, bije rytm.

W sercu moim jesteœ dziœ powietrzem,
jesteœ w pamiêtniku mym.

Za oknem moim ci¹gle jest mg³a,
teraz jest Twój czas.

K¥CIKI ZAINTERESOWAÑ

 

Jola Kowal

ROBÓTKI RÊCZNE
Moje najlepsze hobby to szyde³kowanie i 

robienie na drutach. Uwielbiam to robiæ. Najchêtniej 
robi³abym to od rana do wieczora. Lubiê te¿ ogl¹daæ 
gazety z takimi robótkami. Podobaj¹ mi siê ju¿ 
gotowe prace szyde³kowe. Najchêtniej to bym sama 
kupi³a styropianowe kule i  robi³a bym je na szyde³ku, 
ozdabia³a i sprzedawa³a, albo da³a na pami¹tkê 
bliskiej osobie. Lubiê te¿ robiæ na szyde³ku anio³ki, 
ogl¹daæ w pasmanterii w sklepie kolorowe nici  tzw. 
kordonki. Uwaga:  szyde³kowaniem mo¿na siê 
zaraziæ.

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii 
w Chodzie¿y mo¿na ogl¹daæ obrazki Marcina 

Miklejewskiego, uczestnika naszego Warsztatu. 

Dziêkujemy Pani Iwonie Juraszek - 
powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz 

sekretarzowi Obywatelskiej Fundacji na Rzecz 
Dzieci Niepe³nosprawnych i Potrzebuj¹cych 

Pomocy w Chodzie¿y za zainteresowanie 
naszymi pracami.

PRACE MARCINA
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DYSKOTEKA 

ANDRZEJKOWA
Joanna Kienic

         Dnia 29 listopada 2013r., w pi¹tek o godzinie 
10:00  w naszym Warsztacie  Samorz¹d 
zorganizowa³ dyskotekê andrzejkow¹. Impreza by³a  
ca³kiem fajna a w ramach s³odkiego poczêstunku 
by³y s³odycze i soki.Bawiliœmy siê w rytmach muzyki 
disco. 

WARSZTATOWA WIGILIA
Asia Kienic

Dnia 12 grudnia o godzinie 10:30 w naszym  
Warsztacie odby³o siê tradycyjne spotkanie 

wigilijne. Znowu mogliœmy siê poczuæ jak du¿a 
wspólna rodzina. Byli równie¿ zaproszeni 

goœcie a wœród nich Pan Starosta i Burmistrz 
Chodzie¿y. Spotkanie rozpoczêliœmy kolêd¹, 
nastêpnie powiedzia³a kilka s³ów Pani Prezes 
Wanda Œlesiñska. Potem by³ czas na z³o¿enie 

sobie ¿yczeñ i prze³amanie siê op³atkiem. 
PóŸniej  spo¿ywaliœmy potrawy wigilijne a tak¿e 

zostaliœmy obdarowani bo¿onarodzeniowymi 
prezentami.

Agnieszka Troszczyñska
     Wigilia na WTZ rozpoczê³a siê o godzinie 
10:30.Œpiewaliœmy kolêdy, dzieliliœmy siê op³atkiem i 
sk³adaliœmy sobie ¿yczenia. By³ barszcz do picia, ryba 
sma¿ona i kapusta z grzybami a tak¿e owoce, ciastka 
i soki do picia. Dostaliœmy  na prezent  torbê na 
wycieczkê. I dosta³am  od Joli Kowal ksi¹¿kê o 
zwierzêtach, czekoladê i anio³ka a od Kasi 
Skrzypczak perfum. To by³a udana wigilia.
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       7  grudnia 2013 roku, w sobotê, spotkaliœmy 
siê tradycyjnie  jak  co roku w sklepie “Arka” 
Pana Arkadiusza Zimnego, aby otworzyæ 
wystawê naszych bo¿onarodzeniowych prac. W 
tym roku po raz pierwszy by³a to tak¿e wspólna 
wieczerza wigilijna z karpiem, pierogami i 
barszczem. Podczas spotkania wyst¹pi³ chór 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Chodzie¿y oraz 
zespó³ “Ch³op z Bab¹” ze Œl¹ska. Ka¿dy chêtny 
móg³ tak¿e  ozdobiæ œwi¹teczne anio³y. Wystawê 
otworzy³ Marcin Miklejewski, kilka s³ów 
powiedzia³a te¿ pani kierownik Ma³gorzata 
Staszewska.

OTWARCIE WYSTAWY 

BO¯ONARODZENIOWEJ

Bobas

        W pi¹tkowe popo³udnie, 6 grudnia, o godzinie 14:00 do Polski zawita³ huragan „Ksawery”. Z tego powodu 
jechaliœmy do domu z wielkim opóŸnieniem. Zamiast byæ o godzinie 14:50 to byliœmy w domu o 16:30. Wszyscy 
zdenerwowani oczekiwaliœmy na odjazd do domu. Po drodze by³o s³ychaæ nadje¿d¿aj¹ce karetki pogotowia, 
wyj¹ce syreny stra¿y po¿arnej oraz policji. U mnie w Strzelcach nie by³o pr¹du, by³o strasznie na dworze, wia³ 
silny wiatr, a¿ hucza³o w oknach. W radiu informowali, ¿e w ca³ej Polsce ludzie nie mieli pr¹du i wody, œwiat po 
prostu umar³. Musieliœmy byæ ubrani na cebulkê, a¿ zêby dr¿a³y z zimna. By³am wœciek³a, ¿e nie mog³am byæ na 
wystawie w sklepie „Arka”, gdzie mia³am powiaæ goœci. Na drogach by³y zaspy i zawieje a tak siê cieszy³am, ¿e 
bêdê mog³a przemawiaæ na imprezie. Chcia³am bardzo serdecznie podziêkowaæ Marcinowi Miklejewskiemu za 
powitanie goœci. Mam nadzieje, ¿e za rok to mnie przypadnie ten zaszczyt i nie bêdzie ju¿ ku temu ¿adnych 
przeszkód.   

GWI¯D¯¥CY HURAGAN
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