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Spotkanie Wigilijne
21 grudnia 2016 roku uczestniczyliśmy w Spotkaniu 

Wigilijnym w Restauracji - Hotelu "Gościna" 
w Podaninie, które ufundowała nam 

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 

w Chodzieży. Serdecznie dziękujemy!

       Bardzo miło będę wspominała warsztatowe Spotkanie 
Wigilijne, które zasponsorowała nam nasza Fundacja. 
Odbyło się w rodzinnej atmosferze. W czasie spotkania 
przekazaliśmy drewniany wózek, wykonany w pracowni 
stolarskiej, na ręce pana starosty Juliana Hermaszczuka. 
Wózek weźmie udział w licytacji na tegorocznym Balu 
Starosty. Składaliśmy sobie życzenia, łamaliśmy się 
opłatkiem i zostaliśmy obdarowani świątecznymi prezentami. 
                                                                      Joanna Kienic

     Na Wigilii bardzo mi się podobało i 
było super. Fajnie, że pierwszy raz 
mogliśmy pójść do restauracji. 
Dostaliśmy prezenty - plecaki, aniołka 
z gliny i słodycze. Wczorajszy dzień 
był naprawdę udany. 
                               Paulina Opara

    Jestem pod wrażeniem tegorocznej 
Wigilii. Jestem dumna, że pierwszy 
raz byliśmy w restauracji. Jedzenie 
było wyśmienite.
                          Wiesława Paprzycka

      W tym roku Wigilia była inna, w restauracji. Bardzo mi się 
podobała. Był barszcz do pica, była sałatka, pierogi i 
tradycyjny karp. Był też deser - ciasto z lodami. Przybyli 
zaproszeni goście, była też telewizja.
                                                      Agnieszka Troszczyńska

         Bardzo podobała mi się Wigilia 
w restauracji. Była miła atmosfera, 
wszyscy byli ładnie ubrani. Stoły były 
ł adn ie  us t ro jone  cze rwonymi 
świeczkami i złotymi wstążkami. 
Naprawdę było super. Przybyli 
goście: starosta i wicestarosta oraz 
członkowie naszej Fundacji. Była też 
nasza przyjaciółka pani Lucyna 
Brzeźniak. Fundacja podziękowała 
pani Lucynie za lata pracy i wręczyła 
prezent.
                                    Jolanta Kowal
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17 stycznia w naszym Warsztacie rozpoczęła 
się kampania wyborcza kandydatów do 

Samorządu WTZ i trwała tydzień. 
23 stycznia 2017 r. odbyły się wybory, w 

których wzięło udział 10. kandydatów: Kamelia 
Kramkowska, Weronika Walczak, Małgorzata 

Wendland, Ewa Kanty, Paulina Opara, Paulina 
Kowalska, Adam Roguski, Marcin Miklejewski, 

Krzysztof Tews i Hubert Skrzypczak.

    Przypominamy, że Samorząd uczestników działa 
u nas już od kilku lat. Jego kadencja trwa 2 lata. 
Kandydatem może być każdy uczestnik, który 
zgłosi swoją kandydaturę w określonym terminie.
Samorząd może aktywnie działać dzięki składkom, 
które zbierane są raz w miesiącu. Regularnie, raz w 
tygodniu, odbywają się także zebrania. To na nich 
są omawiane i  planowane imprezy, oraz 
rozwiązywane bieżące problemy.

(red.)

     Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała 
komisja wyborcza  w  składzie:  Justyna 
Ziegenhagen, Danuta Drzewiecka - Piechowiak i 
Elżbieta Smocikowska. W głosowaniu wzięło udział 
34 z 35 uprawnionych do głosowania.

Skład nowego Samorządu:

Przewodnicząca - Paulina Opara
Sekretarz - Krzysztof Tews

Skarbnik - Paulina Kowalska
Członkowie: Weronika Walczak
                      i Adam Roguski

Kochani serdecznie Wam
 gratulujemy i życzymy owocnej 

i kreatywnej pracy, 
mnóstwa energii i pomysłów.
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Przygoda z gliną
18 i 26 stycznia odwiedzili nas uczniowie z klasy 2b Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Chodzieży. Pani kierownik oprowadziła 

gości po Warsztacie, pokazała nasze pracownie i prace, 
które wykonujemy. Następnie przyszedł czas na lepienie 

walentynkowych serduszek z gliny w pracowni ceramicznej, 
pod kierunkiem Danuty Drzewieckiej-Piechowiak. O tym co 

uczestnicy robią w pracowni ceramicznej opowiedział 
Adrian Szajowski.

      18 stycznia 2017 roku przyjechały do nas dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Chodzieży, aby zobaczyć prace ceramiczne. 
Zostały też oprowadzone po pracowniach przez panią kierownik. W 
pracowni ceramicznej dzieci robiły serca z gliny szamotowej, wyciskały 
foremkami w kształcie serca. Do spotkania dobrze się przygotowaliśmy. 
Adrian Szajowski sam się zgłosił do opowiadania na czym polega praca 
w pracowni, pokazał też swoje aniołki. Uważamy, że warto urządzać 
spotkania integracyjne, jest to dla nas ciekawe wydarzenie. Widzieliśmy 
jak uczniowie reagują na glinę, a był to ich pierwszy kontakt z nią. Dzieci były głośne, ożywione. Spotkanie 
było owocne, powstało dużo serduszek z gliny.
                                                                                                        Adrian, Paulina K., Paulina O. , Piotr M.

      20 stycznia 2017r. pojechaliśmy do Muzeum 
Chodzieskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
    Zwiedziliśmy tam różne eksponaty: miecze, 
stroje, mundury, naczynia i figurki z porcelany. 
Dowiedzieliśmy się o przeszłości Chodzieży, która 
dawniej była nazywana Kolmar. Wizyta wszystkim 
się podobała, najbardziej Piotrowi Maćkowiakowi. 
Ciekawe były stroje z różnych epok. Chętnie jeszcze 
raz obejrzymy wystawę, tym bardziej, że ma być 
nowa w maju - uczestnicy z pracowni ceramicznej: 

                           Paulina Opara, Paulina Kowalska, 
                        Piotr Maćkowiak i Adrian Szajowski.

Warto zobaczyć
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      Cieszę się, że coraz więcej ciekawych rzeczy 
dzieje się blisko mnie. Mówię tak ponieważ 24 stycznia 
miałam możliwość brać udział w wydarzeniu 
kulturalnym z grupą moich przyjaciół w Chodzieskim 
Domu Kultury. A był to wykład pt.: „Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej dla organizacji pozarządowych”, 
oraz przedstawienie słowno muzyczne pt.: ''Boże 
Narodzenie z Aniołami”. Na imprezę zostaliśmy 
zaproszeni przez starostę chodzieskiego, oraz 
młodzież i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka  
Socjoterapii w Chodzieży.

                                                               Asia Kienic

       Bardzo podobało mi się przedstawienie wykonane 
przez młodzież. Część młodzieży występowała w 
strojach aniołów. Na ekranie były wyświetlane slajdy z 
aniołami, a w głośnikach płynęła bardzo dobrze 
dobrana muzyka i fragmenty piosenek. Na scenie 
pojawiał się także dym przypominający dusze.

                                                                Jola Kowal

"Boże Narodzenie z Aiołami”

Nasze prace
Drodzy Czytelnicy! Zachęcamy Was do oglądania i kupowania prac wykonanych przez naszych 

uczestników.  Prace możecie zakupić w naszym Warsztacie, w sklepie „Arka” w Chodzieży, w Bibliotece 
Pedagogicznej w Chodzieży, a także w sklepie „Skrzynia kwiatów” na ul. Plac Kopernika 1 w Chodzieży.

Współpracę z panią Anią Zawartką, właścicielką sklepu „Skrzynia kwiatów”, rozpoczęliśmy 15 lutego i 
mamy nadzieję, że będzie ona owocna. Udało się już sprzedać kilka prac ceramicznych. 

Zachęcamy zatem do zaglądania do zaprzyjaźnionych z nami sklepów i przypominamy, że dochód ze 
sprzedaży prac zostanie przeznaczony na rehabilitację społeczną naszych podopiecznych.

                                                                                                                                              (Red.)
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Kąciki zainteresowań
Kącik podróżniczy

Witajcie! Drodzy Czytelnicy!    
    W tym numerze gazetki chciałabym Was 
zachęcić do zwiedzenia Mielna.  Mielno- miasto w 
północno- zachodniej Polsce w województwie 
zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, 
siedziba gminy Mielno. Położone nad Morzem 
Bałtyckim i jeziorem Jamno, na Wybrzeżu 
Słowińskim. Miejscowość z letnim kąpieliskiem 
m o r s k i m .  M i e l n o ,  w r a z  z  s ą s i e d n i m i 
miejscowościami Mielenko i Unieście, stanowi 
jeden z wielu kompleksów wypoczynkowych 
polskiego wybrzeża. W Mielnie byłam z bratem i 
bratankiem w pewien majowy weekend. 
Mieszkaliśmy w Pensjonacie „Małgosia.” Mieliśmy do dyspozycji „aneks kuchenny,” dwa salony, łazienkę z 
wanną z hydromasażem, jedzenie szykowaliśmy sobie sami i był także telewizor. Widok z okna mieliśmy na 
Morze Bałtyckie i na Jezioro Jamno. Graliśmy sobie wszyscy w gry planszowe i w chińczyka, oraz w karty 
”Piotruś.” Oglądaliśmy także bajki w telewizji i spacerowaliśmy sobie również brzegiem morza. Robiliśmy  
zdjęcia.Byliśmy również na rybie smażonej z frytkami i zestawem surówek z herbatą. Był też sernik, 
szarlotka i makowiec, oraz kawa „Latte.” Pogoda była upalna. Podziwialiśmy piękne widoki. Pewien majowy 
weekend uważam za udany nad morzem w Mielnie. Zachęcam do odwiedzenia Mielna! Naprawdę warto! 
                                                                                                                                              Obieżyświat 

Zdrowie i Uroda

Ziołowe odżywki do włosów

    Jeśli chodzi o ziołowe wody do pielęgnacji 
włosów  to bardzo je polecam. Przede wszystkim 
nie trzeba ich spłukiwać i zawierają one  cenne 
witaminy i minerały, oraz  składniki odżywcze, 
które wzmacniają słabe i zniszczone włosy i 
pobudzają wzrost  zdrowych i mocnych włosów. 
Można je kupić w drogerii lub aptece ziołowej. 
Można zrobić także taką odżywkę samodzielnie, 
wystarczy kupić zioła w aptece ziołowej i butelkę 
ze spryskiwaczem. Wodę  zagotować i poczekać 
aż ostygnie, zalać zioła i wlać do butelki i zacząć 
stosować codziennie. Można kupić wodę 
brzozową do pielęgnacji włosów. To samo dotyczy 
szamponów: warto sięgnąć po naturalne, ziołowe 
szampony. Jeżeli mamy kłopoty z włosami to 
warto zasięgnąć o poradę trychologa. 
Trycholog: lekarz zajmujący się chorobami skóry 
głowy i wypadaniem włosów. 

 Uwaga odżywki naturalne mogą uczulać lub 
podrażniać skórę głowy! 
                                                    
                                                      Jola Kowal

Telewizja dawniej i dzisiaj

           Często wspominam oglądanie programów 
telewizyjnych z XX wieku. Program zaczynał się o 
godzinie 16:00. Były tylko 2 programy: pierwszy i 
drugi. Do południa  były pokazywane obrady 
Sejmu i Senatu. W tygodniu były programy takie 
jak: „Z kamerą wśród zwierząt”, „Klinika zdrowego 
człowieka”, „Tik Tak”, „Teleranek”,  „Kwant”,  
„5,10,15", „Koncert życzeń”, „Fasolki”, „Sonda”, 
„Dziennik telewizyjny”, „Harcerski krąg”, nie było 
reklam. Dzieci i młodzież nie siedzieli przed 
telewizorem, więcej przebywali na świeżym 
powietrzu. Telewizja zmieniała się z upływem 
czasu, jedne programy  zmieniali, a inne 
likwidowali.      
                                                                                                  
     Teraz czasami nie da się oglądać telewizji, jest 
coraz więcej  programów  kryminalnych, seriali z 
przemocą, które niestety oglądają dzieci i 
młodzież. Przykładami są programy takie jak: 
„Trudne sprawy”, „Szkoła” i inne. Takie programy 
powinny pokazywać o godzinie 24:00 w nocy. Ale 
jest też dużo fajnych i naukowych programów, 
które uczą i wychowują. 
                                                                 
                                                          Jola Kowal                     
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To	był	bal!

Dnia 29 stycznia 2017 roku odbyła się coroczna zabawa karnawałowa w Restauracji "Komfort" w 
Margoninie. Po raz kolejny bawił się z nami WTZ z Ujścia. Zabawę otworzyła pani Kierownik z nowym 

Samorządem. Ja, jako nowy skarbnik samorządowy, wręczyłam panu Janowi Kubackiemu obrazek 
ceramiczny w drewnie. Również wznieśliśmy toast lampką szampana. Po pysznym obiedzie zaczęły się 

tańce. Tańczyłam głównie z Pawłem Ślotem. W przerwach miedzy tańcami można było zjeść ciasto i 
owoce, czy też kupić coś sobie w barze. Zamówiłam sobie deser lodowy z owocami. Był też konkurs na 
Króla i Królową Balu, oraz na Damy i Kawalerów Balu. Zostałam drugą damą i dostałam szarfę, dyplom i 
poduszkę z królikiem. Po koronacji wznieśliśmy toast, zjedliśmy też pyszny tort i poszliśmy tańczyć dalej. 

Zabawa była udana, bawiłam się świetnie. 
                                                                                                                                        Paulina Kowalska

        Na zabawie były dobre nagrania do tańca. 
Nieźle się bawiłem. Była wspaniała atmosfera, 
bardzo miła, serdeczna i pogodna.  Dobrze się 
bawiłem od początku aż do końca. Był zaproszony 
Warsztat z Ujścia i tak wspólnie się bawiliśmy. 
Mogę powiedzieć, że zabawę można zaliczyć do 
udanych.Pan Marek Górzyński przygotował dobre 
utwory do zabawy. Zawsze będę wspominał te 
wyjątkowe i niepowtarzalne chwile.

                                             Przemek Kaniewski

      Na Zabawie Karnawałowej bardzo mi się podobało. Było 
bardzo dużo ludzi, a między innymi zaproszony Warsztat z 
Ujścia z Agnieszką Pawełczak na czele. Były wybierane Król i 
Królowa Balu oraz Kawalerowie i Damy Balu Karnawałowego. 
Cieszę się, że moje koleżanki zostały w tym roku wybrane  na 
Królową Balu,  oraz na Damę Balu. Było pyszne jedzenie oraz 
picie. Było można zamówić sobie coś do zjedzenia i picia w 
barze. Była puszczana różnego rodzaju muzyka, oraz były 
zamawiane dedykacje wraz z piosenkami. Na zabawie 
tańczyłam z Anną Sass, Magdaleną Kaczmarek, Eweliną 
Nowicką oraz z Małgorzatą Wendland w kółku. Również 
tańczyłam z panem instruktorem Andrzejem Pływaczykiem. 
Tańczyłam także z Krzysztofem Tewsem i zamówiłam mu 
dedykację z piosenką pt:”Chłop z Mazur.” Tańczyłam również w 
tańcu „pociągu” z Damianem Reinke, z Piotrem Małką, z Piotrem 
Maćkowiakiem, Wojciechem Połczyńskim oraz z Szymonem 
Płonką. Również tańczyłam „sam na sam” z Krzysztofem 
Gruntkowskim. Tegoroczną zabawę karnawałową uważam za 
udaną. 
                                                                                      Bobas  
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1% dla naszej 
Fundacji

    Zachęcamy Państwa do wsparcia 
naszego Warsztatu poprzez 
przekazanie 1% podatku na 

Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Potrzebujących 

Pomocy w Chodzieży. Fundacja, która 
jest organem prowadzącym Warsztat, 

wspiera naszych uczestników. 

KRS 0000035984 

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty.

           Powiem szczerze, że tegoroczne wrażenia z 
imprezki są jeszcze bardziej pozytywne i zaskakujące. 
Cieszę się, że w końcu, po zoperowaniu kręgosłupa, 
mogę zakładać sukienki, a zabawa była do tego okazją. 
Wcześniej mówiono mi, że taki ubiór nie jest dla mnie. 
Ale zmieniło się to na szczęście. Kolejnym miłym 
zaskoczeniem był moment, gdy się okazało, że to ja 
zostałam wybrana na Królową Balu Karnawałowego. A 
Królem Balu został kolega z Warsztatu w Ujściu. Fajnie 
było też to, że kolejny raz można było się spotkać z 
przyjaciółmi. Bawiłam się super. Muzyka również była 
świetna. Były też wybrane Damy i Kawalerowie Balu. 
Każdy z wybranych dostał dyplom, oraz prezent. 
Zostaliśmy poczęstowani  pysznym jedzonkiem. 
Bawiliśmy się w Restauracji „Komfort” w Margoninie. 
                                                                          
                                                              Joanna Kienic   
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40 lat pracy twórczej

       Dnia 21 lutego 2017 roku byliśmy w  
Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży 
na spotkaniu z panem  Kazimierzem 
Słodowym. Mogliśmy tam oglądać jego prace 
wystawione z okazji 40.lat pracy twórczej. 
Pan Kazimierz opowiadał nam o swoich 
rzeźbach drewnianych i metalowych, każdy 
dostał też katalog. Najbardziej podobało mi 
się rzeźba Mała złodziejka wykonane z 
metalu i wszystkie rzeźby też mi się podobały! 

                                    Hubert Skrzypczak 

         Wystawa mi się podobała. Fajne były te 
prace z drewna i metalu. Pan Kazimierz 
powiedział że prawdziwe rzeźbienie zaczęło 
się, kiedy odkrył lipę. To jego ulubiony 
materiał, prawdziwa miłość i bo łatwo podaje 
się  ruchom dłuta i jest trwały.

                                     Marcin  Miklejewski

          Wystawa była interesująca, a prace niezwykłe. 
Autor ukazał swoje zamiłowanie do rzeźbienia w 
drewnie i metalu. Widać było zamiłowanie i  pasję.
                               Przemo

Panie Kazimierzu bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy aby kolejnie lata 
pracy twórczej przyniosły jeszcze więcej radości i satysfakcji.

       Wystawa prac artystycznych Pana 
Kazimierza bardzo mi się podobała. Na 
początku Pan Kazimierz opowiadał jak 
zaczęła się u niego rozwijać ta pasja, mówił o 
pierwszych wykonanych przez siebie 
pracach. Były to figurki z gliny. Obecnie ma 
rozwinięte swoje arcydzieło, wykonuje swoje 
prace z drewna, metalu, jako element 
dekoracyjny używa witraży. Najbardziej 
urzekły mnie prace wykonane  z drewna. 
Duże figury trzech muzyków. Jeden był ze 
skrzypcami, drugi z harmonią, trzeci z 
bębenkiem.

                                                       Jagódka

        Wystawa bardzo mi się podobała. Pan Kazimierz 
opowiadał nam o swoim życiu, jak zaczął rzeźbić w 
glinie przy wypasaniu krów, a później w korze  i 
drewnie. Na początku prace wychodziły nieforemnie, 
nieproporcjonalnie. Później pan Kazimierz wyjeżdżał 
w plenery i stworzył warsztat pracy. Tam tworzył różne 
drewniane figury i postacie z baśni.  Następnie prace 
powstały z  metalu. Na zakończenie koleżanka 
Wiesia Paprzycka wręczyła bukiet kwiatów Panu 
Kazimierzowi. Każdy otrzymał też książeczkę z 
pracami Pana Kazimierza.
 Jolanta Kowal 
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Życzenia 
walentynkowe

Karolu nie przeklinaj  tyle, lubię Cię – Ania.

Życzenia miłości dla Marcina Miklejewskiego przesyła Ania.

Dużo  miłości Hubertowi Skrzypczakowi życzy Ania.

Dla Szymona Płonki od Ani: dużo miłości.

Dla Łukasza Jancona - bądź zdrowy i słuchaj pani Agi, lubię Cię – Ania.

                 Z okazji Walentynek życzenia miłości dla Huberta Księżniakiewicza śle Ania.            

Z okazji Walentynek Wiesi- dużo radości, uśmiechu na każdy dzień życzy: 

Krzysiu Grutkowski. Kocham Cię.

Dla Joli Kowal - jesteś fajną koleżanką. Love.

Katarzyna Skrzypczak - lubię Was wszystkich, szanuje Was 

i dla Was się zmieniłam na lepszą.

Z poniedziałku na wtorek pięknie mi się śniło, że moje serduszko obok Ciebie było, 

gdy się obudziłem - Boże  mój kochany, zamiast Ciebie- leżę obok ściany - Twój Walenty.

Dla wszystkich chłopaków z całego WTZ same buziaki! Walentynka Kaczika.

Moje serce cicho puka, moje oko Ciebie szuka, moje usta szepczę skromnie, 

jeśli kochasz- napisz do mnie - do Jarosława Kaczyńskiego od Ewy Kanty.

CHOĆ NIE JESTEM MILIONEREM, CHOĆ NIE JEŻDŻĘ LAND ROVEREM, 

CHOCIAŻ RZADKO PIJAM WHISKY, NIE WYGLĄDAM JAK OLBRYCHSKI. 

CHOCIAŻ NIE UŻYWAM ACE, ANI UBRAŃ OD VERSACE. W PIŁKĘ NIE GRAM 

JAK GADOCHA, TO NAD ŻYCIE CIEBIE KOCHAM!  - od cichego wielbiciela.

14 luty - dla pani Dominiki od Piotra Sobkowskiego.

Miłość to wielkie słowo, ten je tylko rozumie, kto  raz kochał i więcej kochać nie umie  

- tajemniczy Miki dla Magdaleny Sieradzkiej.

Moje duże serce kocha Was wszystkich - Walentynka.

Na dworze chłodno wiatr drzewa kołysze, a ja do Ciebie walentynkę piszę, 

piszę powoli i piszę dokładnie, niech każde słowo w sercu zapadnie 

- dla Adama Mazura od Jagódki.

W dniu świętego Walentego wielkie serce ślę ja skrycie, 

bo ja kocham Cię nad życie -Jagódka.

Miłość jest piękna i przyjemna lecz tylko wtedy, gdy jest wzajemna 

- dla Wojtka Połczyńskiego od Pauliny Opary.

Dla wszystkich chłopaków i dziewczyn dużo miłości i szczęścia od pań z biura.



Dla pracowników WTZ  dużo miłości każdego dnia życzy pani Kierownik.

Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku,  a Ty stale bądź radosna 

i promienna tak jak wiosna - dla Dominiki od Jagódka.

Uśmiech na twarzy, słońce na niebie i miłość w sercu to wszystko dla Ciebie

- dla Huberta Księżniakiewicza od Pauliny Opary.

Sześć małych serduszek,  jeszcze cztery robaczki i trzy słodkie buziaki 

dla Pana Andrzeja- Aniołki Czarliego.

Czarek Janiszewski - od Kameli Kramkowskiej - przyjaźń  jest piękna, 

piękniejsza od słońca, lecz wtedy, gdy wytrwa do końca. Kocham Cię.

Kochaj mnie każdego dnia  to nie będę nigdy zła, jestem twoją Walentynką 

z uśmiechniętą i słodką minką -  Werka  dla Krzysia Tewsa.

Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej, całuj i grzesz, miłością się ciesz! 

- dla Pani Wioli- Jagódka.

Dziś Święty Walenty może sprawić cuda - dzięki niemu miłość znaleźć  Ci się uda,  

słońce znów zaświeci, w sercach żar roznieci, a my w środku zimy śnieg  

i lód  stopimy -  dla Eli z komputerowej od Jagódki.

Ten liścik  z całusem dziś do Ciebie leci, humor ci po prawi, a sercu żar roznieci.

 Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło,  żeby w środku zimy ciepłej się zrobiło

- dla Pani Eli od Jagódki.

Sukcesów w życiu, szczęścia, dużo uścisków, samych radości, spełnienia marzeń, 

moc słodyczy w dniu Walentego Tobie życzy! Dla Pani Kierownik- Małgosi - Jagódka.

Z okazji dnia zakochanych życzę wszystkim uczestnikom warsztatu 

duuuużoooo miłości, ciepła i uśmiechu - Wasza pani pielęgniarka.

Z okazji Walentynek życzę Ci wszystkiego co najlepsze - dla Pauliny Kowalskiej za to, 

że jest skarbnikiem- Walenty Hubert.

Dla Krzysztofa Gruntkowskiego z Okazji Walentynek dużo zdrowia, 

szczęścia i miłości oraz uśmiechu na twarzy- od Bobasa. 

Dla Królowej Strzykawek - wszystkiego najlepszego z okazji Walentego, w podziękowaniu 

za super ćwiczenia, oraz masaże i miłej współpracy- od Obieżyświata. 

Dla Pani Kierownik Małgorzaty Staszewskiej z okazji Świętego Walentego 

dużo zdrowia i szczęścia- życzy Bobas. 

Dla Pani Księgowej Magdaleny Sieradzkiej wszystkiego, najlepszego  z okazji Walentego,

 dużo szczęścia i zdrowia- od Obieżyświata.  

Dla Króla Warsztatowego Wozu wszystkiego najlepszego 

z okazji Walentynek, dużo zdrowia- Obieżyświat. 

Dla Królowej Kuchni- z podziękowaniem za pyszne posiłki, dużo zdrowia 

i wszystkiego najlepszego  z okazji świętego Walentego życzy Bobas.

Dla rehabilitanta Wojciecha Chyry wszystkiego najlepszego z okazji Walentego 

w podziękowaniu za super ćwiczenia, życia w zdrowiu i miłości - od Bobasa.       

Dla wszystkich  warsztatowiczów dużo szczęścia i miłości na te walentynki od Bobasa.
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