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Wieszamy budki lęgowe!
      7 marca razem z panem Dariuszem Sałatą – 
wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Chodzieskiej, robiliśmy ostatniej poprawki 
budek lęgowych. Następnie wieszaliśmy je na 
drzewach na promenadzie przy jeziorze 
Miejskim. Już niedługo domki będą miały 
lokatorów. Mamy nadzieję że już w maju 
będziemy mogli obserwować różne rodzaje sikor, 
wróble i mazurki przylatujące z pokarmem do 
swoich piskląt. Dzięki nim w naszych ogrodach 
będzie mniej szkodników!
Dziękujemy pani Darkowi za włączenie nas do 
akcji!
                    Danuta DP, Cezary J, Piotr S,          
Jacek F, Piotr M, Marcin M., Wojtek , P .

W środę, 17 maja 2017r., mieliśmy niecodzienne 
spotkanie ze specjalistą od ochrony ptaków, oraz z 

naszymi sąsiadami: sikorkami, wróblami i 
mazurkami, które zamieszkują budki lęgowe, 

mieszczące się nad jeziorem Miejskim. Przyjechał 
do nas Pan Jerzy Dąbrowski z Rogoźna. Jest on 

specjalistą od ochrony ptaków z ponad 
trzydziestoletnim stażem, członkiem między innymi 

Komitetu Ochrony Orłów, a także założycielem i 
liderem „Zespołu Obrączkarskiego ROGOŹNO”, 
zajmującego się obrączkowaniem ptaków. Pan 

Jerzy opowiadał nam o zwyczajach ptaków, oraz 
pokazał jak się je obrączkuje. Budki lęgowe, które 

znajdują się nad jeziorem, zamieszkiwane są przez: 
mazurki, wróble domowe, sikorki bogatki i sikorki 

modraszki. 
Dziękujemy Panu Dariuszowi Sałacie za 

zaangażowanie nas w akcję.

    Spotkaliśmy się nad jeziorem by zobaczyć jak dwaj 
panowie pracują. Jeden pan wchodził na drabinę i 
wyciągał z budek lęgowych małe ptaszki. Drugi pan je 
ważył i zakładał obrączki. Ptaszki miały różne imiona. To 
było ciekawe spotkanie. Zrobiliśmy sobie na pamiątkę 
wspólne zdjęcie.
                                           Agnieszka Troszczyńska
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Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet: 

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz, tyle 
szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, 
tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru, zaś 

miłości ponad wszystko życzą chłopaki z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży.

       8 marca obchodziliśmy w Warsztacie Dzień 
Kobiet. Panowie wręczyli nam piękne kwiaty i 
przygotowali kawę i słodki poczęstunek. Bardzo 
Wam dziękujemy za ten dzień.

    Dnia 17 marca 2017 uczestnicy z pracowni 
stolarskiej pojechali do firmy STOL-MAR w 
Chodzieży, która zajmuje się projektowaniem i 
kompleksowym wykonawstwem mebli dla 
klientów indywidualnych i firm. 

   Obserwowaliśmy jak robi się meble. Najpierw 
były wykonywane projekty komputerowo, było 
dużo maszyn. Mogliśmy też trochę popracować i 
razem zrobiliśmy szafkę. Poczęstowano nas też 
ciastkami i lemoniadą. Było w porządku.

                                             Adrian Szajowski

Wizyta w rmie 
STOL-MAR

Byliśmy w kinie!
       28 lutego 2017 roku  wszyscy poszliśmy do Chodzieskiego Domu Kultury do kina „Noteć” na film 
pt.: „Porady na zdrady”. Wyjście zorganizował nasz Samorząd na ostatki. Paulina Kowalska 
zadzwoniła do kina, żeby załatwić dla nas projekcję filmu na 28 lutego na godzinę 10:00. Film był  
bardzo fajny i mi się podobał. Super, że udało się załatwić wyjście do kina, wszystkim  się podobało i 
byli zadowoleni. 
                                                       Paulina Opara 

        W ostatki, czyli w ostatni wtorek karnawału, oraz na 
Walentynki Samorząd zorganizował wyjście do kina na 
film pt: „Porady na zdrady”. W tym filmie grały znane 
osoby, takie jak: Tomasz Karolak, Danuta Stenka, Teresa 
Lipowska, oraz wiele innych. Film opowiadał o zdradzie i 
miłości. Był to bardzo wesoły film. Wszyscy uśmialiśmy 
się za wszystkie czasy. Bardzo miło spędziłam 
walenytnkowo - ostatkowy dzień na Warsztacie. 
Najpierw przy swojej pracy w pracowni komputerowej, a 
potem na oglądaniu filmu w kinie. 

                                                                  Bobas    



Czas pożegnania 
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Koncert 
dla Ani

   Dnia 24 marca 2017 roku pożegnaliśmy 
panią psycholog  Dominikę Armuszewską, 
która nie mogła dłużej  z nami pracować. 
Miała z nami fajne zajęcia. Szkoda, że tak 
krótko była.  Życzymy Jej dużo sukcesów  w  
innej pracy  i dużo uśmiechu na twarzy.

                                 Hubert Skrzypczak

Naszą krótką, ale bardzo miłą i owocną 
współpracę, długo będziemy wspominać. 

Pani Dominice życzymy wszystkiego 
dobrego, dalszego rozwoju zawodowego

 i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

      W piątek 17 marca byłam z grupą uczestników 
naszego Warsztatu na koncercie charytatywnym w 
Chodzieskim Domu Kultury. Koncert został 
zorganizowany dla chorej dziewczynki Ani 
Jaśkowiak, a zebrane pieniądze zostaną 
przekazane na jej rehabilitację. Przy wejściu 
uczniowie rozdawali słodkie upominki - cukierki i 
ciastka. Koncert, w wykonaniu uczniów szkół i 
przedszkolaków, był wspaniały. Było dużo muzyki i 
piosenek współczesnych artystów. Było także 
przedstawienie "Mały książę". Podobał mi się 
chłopiec, który grał małego księcia, miał na imię 
Maksymilian. Wszystko było zgrane w wersji 
nowoczesnej i bardzo mi się podobało". 

                                        Katarzyna Skrzypczak

Praktyki

        Dnia 23 marca 2017 roku pojechaliśmy na 
trening umiejętności zawodowej do firmy Miwex SG 
do Państwa Słomkowskich. Udział w praktykach 
wzięli: Cezary Janiszewski, Adam Roguski, Marcin 
Miklejewski, Krzysztof Tews i Hubert Skrzypczak. 
Wykonaliśmy prace porządkowe na terenie zielonym 
Grabiliśmy i wywoziliśmy na taczce  gospodarze 
poczęstowali  drożdżówką do jedzenia i wodą do 
picia, potem o 12:00 pojechaliśmy na warsztaty na 
śniadanie.   
                                                Hubert Skrzypczak                                                                                         
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Śniadanie Wielkanocne
Dnia 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:30 odbyło się  Śniadanie Wielkanocne. Przybyli wspaniali 
goście: starostowie chodziescy i wiceburmistrz, członkowie Fundacji,  nasi przyjaciele: Lucyna 

Brzeźniak i  Arek Zimny, oraz lokalne media. Ksiądz proboszcz pobłogosławił dania wielkanocne: 
jajka, sałatkę, żurek, kiełbasę białą, ciasto i  babki,  potem zjedliśmy nasze posiłki. Dostaliśmy od 

zająca  gliniane jajeczka, wykonane w pracowni ceramicznej, ze słodyczami  i szczęśliwi 
poszliśmy do swoich pracowni.  Można powiedzieć, że środa była udana.

                                                                                                                                        Hubert Skrzypczak                                                                                                                                                                                                

     5 kwietnia 2017 roku mieliśmy śniadanie Wielkanocne na Warsztacie. 
Byli zaproszeni goście. Jedliśmy: szynkę, kiełbasę białą, jajko, sałatkę. 
Potem była kawa i ciasto. Później dostaliśmy od prezent zająca. Każdy 
dostał gliniane jako, a w środku były słodkie jajeczka. Bardzo mi się  
podobało  i było  fajnie na Śniadaniu Wielkanocnym. Uważam za udaną 
środę.                                                                          Paulina Opara                                                                                

Piknik w Kąkolewicach
   24 maja 2017 roku pojechaliśmy na piknik 
do Kąkolewic, do Muzeum Motoryzacji  
pana Jana Kubackiego. Mieliśmy tam grilla 
z pieczonymi kiełbaskami, sałatkę, placek, 
ogórki kiszone, chleb ze smalcem i picie. 
Bardzo mi się podobało i było fajnie. Trochę 
pogoda nie dopisała bo padał deszcz. 
Najbardziej podobał mi się  samochód 
milicyjny. 
                                           Paulina Opara 

       Fajnie będę wspominać piknik majowy w Kąkolewicach, 
mimo tego, że pogoda nam nie dopisała. Odbył się on w 
Muzeum Motoryzacji. Na początku  imprezki przywitał nas  
pan Wojtek Burzyński, opiekun tego miejsca. Spotkał się z 
nami także nasz przyjaciel pan Jan Kubacki. Mogliśmy także 
spróbować pysznego jedzonka, przygotowanego przez  
panią Elę Kusche. Była okazja do tego, żeby zrobić sobie 
zdjęcie z eksponatami samochodowymi. Czas minął 
przyjemnie i sympatycznie,  humory też dopisywały.   
                                                                     Joanna Kienic 

     24 maja 2017 odbył się nasz majowy piknik w 
Kąkolewicach w Muzeum Motoryzacji, u naszego Przyjaciela 
pana Jana Kubackiego. Przywitał nas pan Wojtek Burzyński, 
który się tym miejscem opiekuje. Mimo, iż pogoda była 
niefajna, to humory nam dopisywały i apetyty też. Pyszne 
jedzenie: sałatka, kiełbasa z grilla, chleb domowego wypieku 
ze smalcem i ogórkiem małosolnym i ciasto, bardzo mi 
smakowało. Te smakołyki przygotowała dla nas pani Ela 
Kusche. Miło się biesiadowało w scenerii aut i motocykli z 
dawnej epoki PRL - u. Najbardziej zapamiętam wóz policyjny, 
autobus "ogórek" i wóz transmisyjny Telewizji Polskiej.    
                                                        Katarzyna Skrzypczak



Moja misja w Afryce
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      10 maja odwiedziła nas pani Kasia, która była na misji w Afryce w Zambii. Pracowała tam jako 
wolontariuszka, pomagając siostrom zakonnym, które zajmowały się dziećmi afrykańskimi. Siostry 
pracowały w szkołach założonych przez księży Salezjanów. Szkoły i przedszkola prowadzone są 
dzięki programowi "Duchowa adopcja na odległość". Każdy, kto w Europie wpłaci pieniądze, 
przyczynia się do rozwoju edukacji i do żywienia dzieci w Zambii. Nie znałam pojęcia misja i gdy 
zadałam pytanie to pani Kasia udzieliła mi odpowiedzi, pokazała także prezentację multimedialną o 
swojej misji. Zrozumiałam dlaczego pojechała do Afryki. Opowiadała ciekawie, dużo się 
dowiedziałam o życiu tamtejszych dzieci.  
                                                                                                                              Katarzyna Skrzypczak

      Podobało mi się jak Kasia 
opowiadała o szkole afrykańskiej. Jest w 
niej inaczej niż u nas - nie ma książek, nie 
ma prądu. Jestem pod wrażeniem jak 
wykonywała swoją misję w Afryce. Były 
ciekawe zdjęcia i fajne filmiki z misji.
                               Hubert Skrzypczak

          Bardzo podobały mi się filmiki o 
ludziach, którzy żyją w Afryce w 
skromnych warunkach. Zauważyłam, że 
ci ludzie więcej się ruszają i nie siedzą w 
domu, prowadzą życie kulturalne 
tańcząc i śpiewając, także się uczą. 
Naprawdę podobało mi się to spotkanie.
                                             Jola Kowal

Bardzo mi się podobało opowieść, a także zdjęcia 
dotyczące 2-miesięcznego pobytu na misjach w Zambii w 
Afryce. Wybrała się tam pani Kasia ze swoją koleżanką. Będąc 
na misjach u sióstr zakonnych niosły one pomoc w formie 
wolontariatu, np.: pomagając dzieciom w nauce. Zambia to kraj 
bardzo biedny, brakuje tam wszystkiego. Posiłek przeważnie 
składa się z  małej ilości ryżu i suszonych ryb, nie ma też prądu 
ani wody. Wieczorami jest tam bardzo niebezpiecznie. Żeby 
wyjechać na misję trzeba mieć skończenie specjalnie 
szkolenie, trzeba także przyjąć odpowiednie szczepionki. W 
Zambii temperatura w słońcu wynosi  50 stopni.

                                                          Joanna Kieniec 

10 maja 2017 roku odwiedziła nas pani Kasia, która była na misji w Afrycie w Zambii. Pokazała mam 
zdjęcia i filmiki. Pracowała  tam jako wolontariuszka pomagając siostrom zakonnym. Bardzo podobały mi 
się filmiki o ludziach, którzy żyją w Afrycie w skromnych warunkach. Fajnie,  że mieliśmy takie spotkanie. 
                                                                                                                                    Paulina Opara
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 Niezwykłe lekcje 
Dnia 16 maja grupa uczestników naszego Warsztatu, wraz z instruktorem 

Danutą Drzewiecką-Piechowiak, pojechała na lekcję do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży. 
18 maja, ta sama grupa pojechała na lekcję do Szkoły Podstawowej w Stróżewie.

     W SP nr 3 pokazaliśmy dzieciom z klasy 2b co 
r o b i m y  w  Wa r s z t a c i e .  J a k o  p i e r w s z e 
opowiadałam o moich książkach. Później Danka 
przeczytała fragment  mojej opowieści. W 
podziękowaniu dostałam tulipana. Później został 
wyświetlony  krótki film o naszej pracy. Po filmie  
pozostali uczestnicy opowiedzieli czym się 
zajmują i czym pasjonują. Był też poczęstunek. 
Dzieci zaprosiły nas lekcję muzyki, na której 
poznaliśmy nuty, próbowaliśmy wydobyć dźwięk 
z kieliszka napełnionego wodą. Na zakończenie 
dzieci dały nam kartki z nutami, zeszyty  do nut  i 
ołówki. Bardzo mi się podobał ten wyjazd i lekcje.
                                            Paulina Kowalska 

     „Bardzo się cieszę, że moi drugoklasiści 
kole jny raz miel i  okazję spotkać s ię z 
wyjątkowymi osobami, jakimi są uczestnicy WTZ. 
Myślę, że było to bardzo owocne przedpołudnie i 
z pewnością w serdecznej atmosferze. 
Najważniejsze jest jednak to, iż stajemy się na 
siebie otwarci, potrafimy się wzajemnie 
inspirować i doceniać swoją pracę, a tym samym 
akceptować innych. Bardzo dziękujemy naszym 
Gościom za te wartościowe doświadczenia i 
jeszcze raz serdecznie gratulujemy znakomitych 
talentów i niesamowitej determinacji w osiąganiu 
celu, a pani Danucie i wszystkim pracującym w 
Warsztacie gratulujemy wspaniałej pracy i tak 
twórczych efektów ''.   
Małgorzata Jęśko –Deręgowska, nauczycielka
 
        „Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie 
naszą pracą oraz zaproszenie na zajęcia pani 
Małgosi oraz uczniom klasy 2b. Miła atmosfera 
spotkana  sprzyjała uczestnikom WTZ w 
zaprezentowaniu prac zrobionych przez siebie w 
ramach zajęć warsztatowych. Uczestnictwo w 
lekcji muzyki było świetną niespodzianką dla  
uczestników WTZ jak i dla mnie. Dziękujemy”. 
                                           
                                              instruktor Danuta

     18 maja pojechaliśmy  wizytą do Szkoły 
Podstawowej, tym razem do Stróżewa. Zostaliśmy 
tam miło przyjęci i też mieliśmy okazję podzielić się 
swoimi pracami  oraz filmikiem. Na koniec naszej 
wizyty zrobiliśmy sobie wspólnie  zdjęcie z uczniami 
,nauczycielką i dyrektorem szkoły. Dostaliśmy 
słodkie prezenciki. Będę miło wspominać tą wizytę .

                                                      Joanna Kienic

       Do szkoły pojechaliśmy, aby pokazać nasze 
prace i pochwalić się naszymi zdolnościami. Ja 
pokazałem pani nauczycielce i uczniom moje 
rysunki, na których są zwierzęta, a także postaci z 
bajek czy filmów. Przyszedł nawet pan dyrektor. Na 
lekcji robiłem też zdjęcia. 
                                                Marcin Miklejewski

W lekcjach wzięli udział: Paulina Kowalska, 
Joanna Kienic, Jolanta Kowal, Jacek 

Furlatowski, Cezary Janiszewski i Marcin 
Miklejewski,  pod opieką Danuty Drzewieckiej – 

Piechowiak.  
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Warsztaty mydlarskie
      W  piątek odbyły się zajęcia mydlane. 
Wszystkie grupy w pracowni ceramicznej, po kolei, 
robiły mydła glicerynowe. Była pani i pan chemik, 
który mówił nam jak mamy zrobić takie mydełka. 
Pani opowiedziała nam o produktach: zapachach, 
barwnikach, a później zaczęliśmy robić różne 
mydełka. Fajnie było, podobały mi się zajęcia 
mydlane. Do foremki wkładaliśmy lub wyspaliśmy 
zioła, zalane to było gorącą gliceryną, jak było już 
zimnie, to wkładaliśmy do torebek foliowych. 

                                                            Jola Kowal 

      Dowiedziałem się jak robi się mydło-całkiem 
dobrze poszło mi zrobienie własnej kostki. 
Dobierałem różnie środki barwniki, gorącą 
glicerynę, oraz środki zapachowe. Mydło, które 
zrobiliśmy, mogliśmy wziąć do domu.

                     Przemysław Kaniewski 

     W piątek, 2 czerwca 2017 r., Samorząd WTZ 
zafundował dla wszystkich uczestników i naszej 
wspaniałej kadry warsztaty mydlarskie. Przyjechali 
do nas Państwo z Poznania i przeprowadzili 
warsztaty, na których każdy mógł własnoręcznie 
wykonać pachnące mydełko. Ja korzystałam z 
olejku o zapachu kawy, bazy glicerynowej, 
suszonych kwiatów. Dołożyłam też wiórki 
kokosowe, ziarna kawy i dwa barwniki: żółty i 
czerwony. Po zastygnięciu moje mydełko, w 
kształcie kwiatka, zapakowałam i dołączyłam 
wizytówkę z napisem: "Dla mojej siostry". To 
mydełko jej ofiarowałam.
                                       Katarzyna Skrzypczak

       Zrobiłem mydło w kolorze czerwonym i 
dodałem olejku o zapachu malinowym, ziarenka 
maku i kwiaty rumianku. Moje mydełko zrobiłem w 
foremce o kształcie serduszka. Mydełko 
zapakowałem i podpisałem: "Dla koleżanki". Na 
tym warsztacie zapoznałem się jak powstają takie 
eleganckie, pachnące mydełka. Bardzo mi się 
podobały te zajęcia.
                                              Szymon Płonka

   Zrobiłam  mydło dla mamy  z  wiórkami  
kokosowymi  i nagietkiem. Bardzo mi się podobały  
te zajęcia.
                                            Paulina  Opara         

Piątkowy poranek na Warsztacie przebiegł mi rozmaicie. Najpierw przy swoich pracach w 
pracowniach. W pracowni komputerowej w tym czasie akurat pracowałam nad gazetką. 
Przygotowywałam artykuły do napisania. Potem o godz. 9:00  Anna Sass,  Magdalena Kaczmarek, Piotr 
Małka, Piotr Maćkowiak, Damian Reinke, Ewelina Nowicka, Joanna Kienic, Wiesława Paprzycka i 
instruktorki Elżbieta Smocikowska z Danutą Drzewiecką-Piechowiak uczestniczyliśmy w zajęciach 
mydlarskich. Prowadzący zajęcia pan i pani byli z Poznania. Każdy 
z uczestników zajęć mógł zrobić sobie mydło. Trzeba było sobie 
wybrać dowolną foremkę różnego kształtu. Następnie 
rozlewaliśmy roztwory z różnymi barwnikami. Następnie 
dodawaliśmy dodatki, np: wiórki kokosowe i owoc dzikiej róży. Moje 
mydło wyszło w kształcie serca, z owocem dzikiej róży i wiórków 
kokosowych. Było ono koloru zielonego. Cieszę się, że Samorząd 
zorganizował takie zajęcia. Fajnie było podarować komuś 
mydełko. Miło spędziłam ten dzień na Warsztacie. 

                                                                       Bobas  



Integracja i zabawa

Dobre Praktyki

        Marek Górzyński na pikniku przygrywał fajnie 
melodie i wszyscy się bawili. Były organizowanie 
różnie konkursy zręcznościowe i  tańce 
integracyjnie. Były też przejazdy wozami 
strażakami, bryczką, wozem milicyjnym, oraz 
motorówką po jeziorze. Jak zawsze były pyszne 
napoje, lody kiełbasa i zupy.  Atmosfera była miła i 
radosna. Piknik był bardzo udany, trochę tylko 
pogoda nie dopisał bo deszcz nas trochę skropił.   

                                                    Przemo
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Na początku roku szkolnego zostaliśmy 
zaproszeni przez Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Stróżewie do współpracy w zakresie „Dobrych 
Praktyk”, których celem była integracja uczniów 

z osobami niepełnosprawnymi. 
8 czerwca, razem z mieszkańcami DPS-u w 

Chodzieży, oraz z uczniami Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Chodzieży, 

uczestniczyliśmy w podsumowaniu projektu.

     W szkole podstawowej w Stróżewie uczniowie 
przygotowali przedstawienie o „Kopciuszku”. Potem 
wspominaliśmy cały rok współpracy z nami. Były też 
gry i zabawy na świeżym powietrzu, np.: rzucaliśmy 
woreczek do wiadra, obracaliśmy piłkę po obwodzie. 
Był słodki poczęstunek. Jestem zadowolony z tej 
imprezy. 
                                                     Hubert Skrzypczak

         4 czerwca 2017 r., tradycyjnie jak co roku, 
odbył się Piknik w Zbyszewicach zorganizowany 
przez pana Jana Kubackiego, oraz przez naszą 
Fundację. Muzyczną oprawą imprezy zajął się 
Marek Górzyński. Można było smacznie zjeść 
częstując się ciastem, kawą, zupą grochową i 
pomidorową, oraz kiełbasą na ciepło. Na deser 
by ły  pyszne lody.  Bawi łam s ię  dobrze. 
Skorzystałam z przejażdżki wozem strażackim, 
wozem milicyjnym i odbyłam rejs motorówką po 
jeziorze. Na szczęście zdążyliśmy wrócić na ląd 
przed deszczem. Ogólnie było fajnie. 

                                           Kasia Skrzypczak

     W tym roku pogoda w Zbyszewicach była 
zróżnicowana, ale impreza i tak się udała. Pomimo 
kapryśnej pogody było bardzo dużo ludzi. Dzieci miały 
dużo konkurencji, np.: puszczanie baniek mydlanych, 
skoki w workach w dal, czy malowanie twarzy. Płynęłam 
z mamą łódką, oraz jechałam dwa razy wozem 
policyjnym oraz bryczką. Na stołach były placki, 
babeczki oraz napoje. Na bony była rozdawana 
kiełbasa oraz lody. Była także zupa pomidorowa i 
grochówka. Na imprezie tańczyłam z Krzysztofem 
Gruntkowskim, Hubertem Skrzypczakiem, oraz w kółku 
z Marcinem Miklejewskim, Agnieszką Troszczyńską i 
Anią Kowalską. Cieszę się bardzo, że na imprezie byli 
moi znajomi. Bardzo podobał mi się krótki film, 
zamieszczony na naszym Facebooku. 

                                                        Bobas       
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Na dwóch kółkach
13 czerwca 2017r. odbył się nasz pierwszy w tym 
roku rajd rowerowy. 18. kilometrową trasę przez 

Podstolice i Radwanki pokonali: Ewelina 
Nowicka, Paulina Opara, Hubert Księżniakiewicz, 

Adrian Szajowski, Szymon Płonka, Damian 
Reinke, oraz instruktorki Danuta Drzewiecka - 

Piechowiak i Elżbieta Smocikowska. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom rajdu, tym 

bardziej, że momentami mocno wiało!
                                                             Red.

Serdecznie dziękujemy panu Arkowi 
Zimnemu za przegląd rowerów i wymianę 

brakujących części.

Kąciki zainteresowań
Afryka

        Afryka – kontynent graniczny z Europą i 
Azją, oblewany wodami Morza Śródziemnego, 
Oce a n u  A t l a n t yck i e g o  i  I n d y j sk i e g o .  
Egzotyczny, Czarny Ląd który przyciąga także 
obecnie wielu turystów. Afryka ma największą 
pustynię świata - Saharę i najdłuższą rzekę- Nil. 
Bogactwo niespotykanych gdzie indziej 
krajobrazów, przyrody i fascynujących miejsc; 
parki narodowe z unikalną florą i fauną, wyprawa 
na safari, wspinaczka na Kilimandżaro, czy 
kurorty nad Morzem Czerwonym, to tylko kilka z 
przebogatych możliwości, które stoją przed 
szukających przygód i wrażeń turystami.  

                                          Marcin Miklejewski

„Metabolizm”

     Z pewnością chcielibyście się dowiedzieć co to 
jest metabolizmu człowieka? Jest to naturalna 
reakcja przemiany materii. Zdarza się, że 
przemiana materii może być przyspieszona lub 
opóźniona. Jeżeli człowiek nie ma skłonności do 
tycia to znaczy, że ma dobrą przemianę materii. 
Ale są też ludzie, którzy nie mają dobrej przemiany 
materii i mają skłonność do tycia. Dużo dzieci rodzi 
się z chorobami przemiany materii. Np. enzymy: są 
to białka, które biorą udział w przemianie materii. 
To znaczy  organizm nie umie sobie poradzić z 
nadmiarem w spożywaniu: np. tłuszczów lub 
węglawodanów. Schorzenia przemiany materii 
można odziedziczyć np. po dziadkach lub 
rodzicach.
                                                      Jolanta Kowal

Zdrowie i uroda

        Chcę Wam dzisiaj przedstawić książkę - jest 
to podręcznik dla studentów medycyny pt.:  
„Biochemia''. To jest bardzo ciekawa książka, 
która opisuje jak działa organizm człowieka od 
wewnątrz. Znajdziemy w niej informacje o różnych 
przemianach metabolicznych i innych procesach 
fizjologicznych. Książka jest bardzo gruba. 

                                                      Jolanta Kowal

LiteraturaWitamy 
w naszym Warsztacie 

nową psycholog 
panią Martę Fiebig. 

Życzymy dobrej 
i owocnej pracy,
w miłej i radosnej 

atmosferze.
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