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DZIEŃ KOBIET 
 

W dniu 8 marca chłopacy 
zakupili róże,  które  zostały 
wręczone  naszym warsztatowym  
kobietom. Dzień ten był bardzo 
wyjątkowy. 

 
Wszystkim Paniom życzymy wielu 

sukcesów, zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i radości. 

                       
                                Krzysztof Tews 

   
  

KĄCIKI ZAINTERESOWAŃ 
 

Moi idole 
 

Mrozu, 
właściwie Łukasz Mróz, 
urodził się 22 lipca 
1986 roku we 
Wrocławiu. To polski 

piosenkarz wykonujący 
muzykę z pogranicza 
popu i R&B, to też 
producent muzyczny. 
W jego piosenkach 
można doszukać się 
również elementu hip  – 
hopu.   W 2009 roku 
ukazał  się Jego 
debiutancki album 
zatytułowany  „Miliony 
monet”. Poza solową 

płyta jego głos  oraz 
beaty  można usłyszeć 
na płytach czołowych 
polskich raperów  oraz 
wykonawców  raggae. 
W 2011 roku otrzymał 
nominację do 
nagrody MTV Europe 
Music Awards w 
kategorii najlepszy 
polski wykonawca.

          Smerfetka 
                          

Muzyka   
 
Edyta Bartosiewicz – 
urodziła się w 
Warszawie a 
dzieciństwo  spędziła 
na ulicy  Wolskiej  113. 
Już w  wieku 10 lat 
rozpoczęła 
samodzielną  naukę gry 
na  gitarze, zaczęła 
tworzyć  pierwsze  
piosenki.  Następnie  

uczyła  się w Liceum 
im.  Kopernika,  
trenowała  łyżwiarstwo  
szybkie i siatkówkę. Po 
skończeniu  liceum  
podporządkowała  się  
rodzicom  i podjęła 
studia  w Warszawie. 
Próbując  pogodzić 
pasje  z nauką założyła  
pierwszy zespół w  

Mińsku  Mazowieckim. 
Pomysł ten  nie 
przyniósł oczekiwanych  
rezultatów, wyjechała 
da  Londynu.  Po 
powrocie rzuciła studia i  
dołączyła  do grupy   
Start. Po   rozwiązania 
współpracy  zaczęła  
karierę solową. 

        Weronika  Walczak   

http://www.wtz.netbiz.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards
http://pl.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Nagroda_Muzyczna_MTV_dla_najlepszego_polskiego_wykonawcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Nagroda_Muzyczna_MTV_dla_najlepszego_polskiego_wykonawcy
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Kącik zdrowie 
Chcę Wam 

przedstawić deser, 
który można szybo 
przygotować: 
kubek mały jogurtu 
naturalnego,  
3 łyżki płatków 
owsianych, 2 łyżeczki 
mielonych  orzechów 
laskowych lub  

włoskich,   
2 łyżeczki pestki dyni,  
2 łyżeczki migdałów 
mielonych,  
 1 banan pokroić w 
kostkę,  
może być też kiwi.  
Wszystko połączyć 
razem z naturalnym  
jogurtem w małej 

miseczce. Deser 
zawiera dużo 
minerałów i składników 
odżywczych i witaminy 
z  grupy B1, B2, B6.   
Pomaga na 
koncentracji uwagi  i 
poprawia pamięć. 

                     Jola Kowal 
           

Ulubiony program w TV - TVN style    

 
Bardzo porusza 

mnie  program TVN 
style,  ponieważ  lubię 
oglądać  o ludziach, 
którzy urodzili się z 
rzadką chorobą 
genetyczną. 
Karłowatość  pierwotna  
- ludzie są niskiego 

wzrostu i nie rosną, 
mają różne 
dolegliwości.  Różnią 
się od innych ludzi 
zdrowych.  Bardzo mi 
jest przykro, że ludzie 
się z nich wyśmiewają, 
nie mają przyjaciół i 
wsparcia.  Ludzie, 

którzy na nią chorują,  
rozwijają się inaczej, 
powoli. Muszą być  pod 
specjalną opieką i mieć 
przystosowane 
środowisko, ale mogą 
mieć wysoki poziom 
inteligencji.    

                                                                                                                     Jola Kowal  
 

Rośliny ogrodowe i doniczkowe 
 

Rośliny można 
hodować w doniczkach 
lub w ogrodach. Rośliny 
doniczkowe podlewamy 
nie za dużo, żeby nie 
zgniły. Przykłady roślin 
doniczkowych: 

dracena,  juka, paproć, 
fikus. Rośliny 
ogrodowe: tulipany, 
żonkile, róże, kalie. 
Rośliny doniczkowe 
przesadzamy na 
wiosnę. W ogrodach 

rośliny sadzi się na 
wiosnę, można też siać 
z nasion, na przykład: 
cynię, dalię, maciejkę.  
O rośliny trzeba dbać, 
dobrze je  hodować i je 
lubić.  

                 Paulina Opara 
 
  

ŚNIADANIE WIELKANOCNE  
 

5 kwietnia 2012 roku o godzinie 10:30 odbyło się 
na naszym Warsztacie Śniadanie Wielkanocne. 
Przybyli zaproszeni goście: Pan Burmistrz Jacek 
Gursz, Pan Starosta  Julian  Hermaszczuk, Pan 
Wicestarosta  Mirosław Juraszek, Pani  Magdalena 
Kacprzak, Pan Tadeusz  Dzido, Pani Wanda   
Ślesińska i nasze  lokalne media.  Na stole znalazły się 
potrawy: żurek, jajko, szynka i babki. Każdy uczestnik 
otrzymał upominek od warsztatowego zająca.                    



 
Warsztatowe Wieści, nr 2                                                                                                       str.  4  

 

 
Rok 2012 to rok Janusza Korczaka. Właśnie w 2012 roku przypada 70. 

rocznica Jego tragicznej śmierci w nazistowskim obozie zagłady w Treblince oraz 
100 lat od założenia przez Niego Domu Sierot w Warszawie, gdzie budował i rozwijał 
swoje idee  pedagogiczne ( źródło: http://2012korczak.pl/ ). 

 Nasz Warsztat włączył się w obchody tego roku biorąc udział w konkursie 
plastycznym: „Janusz Korczak – rzeźbiarz dziecięcej duszy’’ i „Dzień w królestwie 
Króla Maciusia”. Celem tego konkursu było przybliżenie postaci Korczaka za pomocą 
rysunku, malarstwa i innych technik plastycznych. Organizatorem był Młodzieżowy 
Dom Kultury. Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz placówek i oddziałów opiekuńczych, wychowawczych oraz 
nasz Warsztat. W konkursie wzięli udział: ( prace na naszej okładce ) Jolanta Kowal, 
Piotr Sobkowski, Marcin Miklejewski, Łukasz Jancon, Paulina Opara, Cezary 
Janiszewski, Marta Burzyńska, Magdalena Kaczmarek, Adam Roguski, Anna Sass, 
Przemysław Kaniewski, Kamelia Kramkowska, Jacek Furlatowski i Aleksandra 
Grośty.  
  

Nagrody otrzymali. 
 

1 miejsce: Adam Roguski 
2 miejsce: Piotr Sobkowski 

3 miejsce: Magdalena Kaczmarek 
Wyróżnienie: Paulina Opara 

 

Laureatom oraz wszystkim 
biorącym udział w konkursie 

serdecznie gratulujemy. 
 

WYSTAWA PRAC W MDK 
Dnia 31 maja o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się 

otwarcie wystawy wszystkich nagrodzonych prac. Z przyjemnością  możemy 
powiedzieć, że nasze prace zostały docenione jako profesjonalnie wykonane, 
przemyślane i wszystkie zostały wyeksponowane. Na otwarciu był obecny Pan 
wicestarosta Mirosław Juraszek.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://2012korczak.pl/
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WEEKEND MAJOWY 
 
Majowa przygoda weekendowa.  
Zaczęło się sensacyjnie, nie mówiąc nic mamie, po śniadaniu, wybraliśmy się na 
dworzec kolejowy. Kupiliśmy dwa bilety do Kościerzyny na Kaszubach, nie 
umawiając  się wcześniej z mieszkającą tam koleżanką. Ze względu na długi 
weekend nie zastaliśmy jej w domu, dlatego zwiedzanie Kaszub rozpoczęliśmy wraz 
z tatą. Nocleg spędziliśmy w zajeździe „Bazuny”. Następnego dnia wsiedliśmy  do 
pociągu, podziwiając piękne widoki na lasy, jeziora i rzeki. W nagrodę za szybki 
powrót do domu czekała na  nas  bardzo  dobra kolacja i stęskniona mama.  Ostatni 
dzień weekendu spędzaliśmy relaksując się  na imprezie grillowej u wuja. W tym  też 
dniu  odwiedziliśmy groby rodzinne  na cmentarzu chodzieskim. 
 

                 Wiesława Paprzycka 
  

WYCIECZKA NAD MORZE, 17-18 MAJA 

 
Wycieczka do Szczecina bardzo mi się podobała, ponieważ chciałam zwiedzić 

to miasto. W czasie wycieczki zwiedzaliśmy Wały Chrobrego, Amfiteatr, ogród różany 
i inne zabytki Szczecina. Gdy dotarliśmy do Międzywodzia na nocleg, jeszcze 
wieczorem poszliśmy na plażę zaczerpnąć świeżego powietrza morskiego. O 
godzinie 20:00 odbyła się dyskoteka. Na drugi dzień pojechaliśmy zwiedzić Woliński 
Park Narodowy. Widzieliśmy tam żubry i inne zwierzęta. Później pojechaliśmy do 
Międzyzdrojów. Tam zobaczyliśmy aleję gwiazd, na której były odciśnięte ręce 
aktorów i znanych osób. Jeszcze zwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych i mieliśmy 
czas na zakup pamiątek. Zwiedziliśmy jeszcze molo, na którym nigdy nie byłam. Po  
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obiedzie zobaczyliśmy Jezioro Turkusowe i pojechaliśmy do domu. Moim zdaniem 
wycieczka była fajna ale krótka, bo musieliśmy być wcześnie w domu. Fajnie byłoby 
żeby na wycieczce nie było gonitwy, żeby było więcej czasu wolnego. 
                                                                                                         Jola Kawal  
 

Na wyciecz najbardziej podobał mi się Szczecin i Międzyzdroje a w  
szczególności aleja gwiazd z odciśniętymi  dłońmi znanych  osób.  Podobało mi się    
też  jak poszliśmy na molo. Nad   morzem zbierałam muszelki.     

           Paulina Opara   

   
 
Fanie było na wycieczce  i wesoło.  Na dyskotece  tańczyłem jak król disco polo. 

    Hubert Skrzypczak          
             

Moje odczucia z wycieczki są dobre. Byłem zaskoczony, że mogłem zobaczyć 
tyle ciekawych miejsc. Będę zawsze miał w pamięci ten udany wyjazd. 

 
     Przemo Kaniewski 

 

WYSTAWA WITRAŻY 
 

23 maja 2012 roku poszliśmy obejrzeć wystawę szkła artystycznego w 
Młodzieżowym Domu Kultury. Najbardziej podobały mi  się tam okulary wykonane ze 
szkła - fioletowe i białe oraz obraz szklany bąbelkowy. Fajnie, że poszliśmy obejrzeć 
tą wystawę.   

Paulina Opara             

          
 



 
Warsztatowe Wieści, nr 2                                                                                                       str.7    

DZIEŃ RODZICA 
 

W dniu 24 maja o godzinie 10:30 odbył się Dzień Rodzica który zorganizował 
Samorząd. Na początku przemówiła Pani Kierownik Małgorzata Staszewska, która 
poinformowała o bieżących sprawach Warsztatu. Wszystkich Rodziców powitała 
Michalina Wachowska. Następnie odbyła się krótka część artystyczna, podczas 
której wiersze czytali: Paulina Kowalska, Joanna Kienic i ja. Wszyscy uczestnicy 
wręczyli Rodzicom laurkę ze swoim zdjęciem i wierszem, którą własnoręcznie 
ozdobili. Czas umilała muzyka  puszczana z laptopa. Był też grill, na którym zjedliśmy  
smaczną kiełbaskę. 

Krzysztof Tews 

   
 
Na Dniu Rodzica bardzo mi się podobało i moim Rodzicom również. Pogoda 

dopisała, było bardzo dużo rodziców. Był grill z kiełbasą, była świetnie dobrana 
muzyka. Kto chciał to mógł usiąść obok swoich Rodziców i mógł mieć z nimi 
pamiątkowe zdjęcie. Żałuję, że nie mam z nimi zdjęcia ale i tak uważam Dzień 
Rodzica za udany.  

    Bobas  

    
Pogoda była  wietrzna ale świeciło słonko. Dzień Rodzica wypadł dobrze, 

wszyscy razem sobie rozmawiali. Najpierw odbyła się część artystyczna, później 
daliśmy Rodzicom laurki ze swoim zdęciem i wierszem. Potem posprzątaliśmy i 
wszyscy pojechaliśmy do domu. Pokazałam mamie swoje figurki szachowe.  

 
          Jola Kowal  

 
Na Dniu Rodzica bardzo mi się podobało, była miła i rodzinna atmosfera. Był 

to wyjątkowy i szczególny  dzień dla  mnie. Jestem  zadowolony, że wszystko 
przebiegło w miłej, radosnej atmosferze.  

              Przemo  
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CHODZIESKIE TARGI 
GOSPODARCZE „PROMOCJE 2012” 

 
 2 czerwca 2012 roku w 

godzinach od 10:00 do 17:00 
odbyły się już XVII Chodzieskie 
Targi Gospodarcze, w których 
braliśmy udział. Tym razem na 
naszym stoisku możne było 
zakupić cegiełki w kwocie 2 i 5 
złotych. Także na Targach miały 
zostać pokazane szachy, które 
zostały wykonane w naszym 
Warsztacie przez pracownie 
stolarską i ceramiczną. Niestety 
przez złą pogodę zostały one 
wystawione tylko na chwilę.  

 
 

WYJŚCIE DO PRZEDSZKOLA 
 

Dnia 6 czerwca 2012 roku Michalina, Danka, Piotr S., ja i pan Sebastian 
poszliśmy do przedszkola na ul. Bosą. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach 
integracyjnych a głównym ich tematem były jeże. Przynieśliśmy dla przedszkolaków 
jeże, które ulepiliśmy z gliny, opowiadanie o nich, oraz rysunkami. Kiedy już 
doszliśmy do przedszkola schowaliśmy jeże w ogrodzie. Później Danka przeczytała 
dzieciom opowiadanie pt. „Jeże w ogrodzie”. Po historyjce przedszkolaki zaśpiewały 
piosenkę o jeżach i razem bawiliśmy się. Przedszkolaki pokolorowały rysunki, które 
im przynieśliśmy. Na zakończenie naszego spotkania poszliśmy do ogrodu szukać 
rodzinki jeży. Dzieci były bardzo zadowolone i z entuzjazmem szukały zwierzaków. 
Bardzo mi się podobało wyjście do przedszkola było fajnie.  
                                                                                                         
                                                                                                        Paulina Kowalska   
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   PIKNIK INTEGRACYJNY  
W ZBYSZEWICACH 

   

 
W Zbyszewicach bardzo mi się podobało, było fajnie, przejechałam się 

bryczką, potem poszłam z rodzicami nad jezioro. Były różne konkursy i nagrody. 
Brałam udział w konkursie rzucania kołem na drążek i wygrałam breloczek i notes. 
Szkoda, że nie było innych atrakcji.  

Paulina Opara  
 

W tym roku podobało mi się, że zupy stały przy ławkach. Fajne były 
motorówki, którymi jeździli ratownicy. Wydaje mi się, że w tym roku było mniej 
atrakcji, bo nie było dyskoteki. Można było się przejechać samochodem strażackim, 
był konkurs rzutu ringiem na pal. Za pierwszym razem mi się nie udało trafić, tylko za 
drugim i dostałam breloczek. W przyszłym roku chciałabym żeby było więcej atrakcji i 
ciekawych rzeczy, ale piknik podobał mi się, można było się nieco wyszaleć.  

Jola Kowal    
  

Na pikniku w Zbyszewicach bardzo mi się podobało i moim Rodzicom również. 
Była słoneczna pogoda. Miałam możliwość popłynięcia z mamą łódką i przejechania 
się bryczką. Była również dekoracja twarzy. Kto chciał mógł podejść do pana i dać 
udekorować swoją twarz. Przybyło dużo ludzi, choć mogło być więcej. Tylko szkoda, 
że do tańca nie przygrywał pan Marek. Piknik był zorganizowany również z okazji 40 
– lecia ”Komfortu”, znajdującego się w Budzyniu. Każdy uczestnik z tej okazji 
otrzymał po balonie. Imprezę uważam za udaną.  

 Wiesława Paprzycka 


