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ŅNIADANIE WIELKANOCNE 
 
 

21 kwietnia na Warsztacie było śniadanie wielkanocne. Byli zaproszeni goście. 
Wszyscy siedzieliśmy przy stole i jedliśmy śniadanie wielkanocne, była  to: kiełbasa 
biała, szynka i jajko z majonezem i baranek z masła. Bardzo mi się podobało 
śniadanie, było fajnie. 
                                                                                                      Paulina Opara 
 

 
 

 
KĄCIKI ZAINTERESOWAŃ 

 

Przysłowia 
 
W tym numerze gazetki  
napisze o przysłowiach. 
 
Maj zieleni łąki drzewa,  
już i ptaszek w polu 
śpiewa. 

Kiedy mokry maj, 
będzie żyto jak gaj.  
W maju jak w raju.  
Czerwiec nosi dni 
gorące, kosa dzwoni 
już na łące. 

Czerwiec po 
deszczowym maju, 
często dżdżysty w  
naszym kraju. 
 
                                                                                           
Paulina Opara  
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Kącik kulinarny 
 
Ciastka  twarogowe  
 
Składniki:  
 
25 dag margaryny, 
25 dag twarogu,  
25 dag mąki, sól, 
½  łyżeczki proszku do 
pieczenia.   
 

Przygotowanie:  
 
Margarynę posiekać z 
mąką, proszkiem do 
pieczenia, twarogiem i 
solą. Zagniatamy 
ciasto. Formujemy kulę. 
Wkładamy ciasto do  
lodówki na 30 minut. 
Ciasto cienko 

rozwałkowujemy.  
Foremkami wykrawamy 
ciastka, układamy na 
blasze i pieczemy  
około 15 minut w 
temperaturze 180 
stopni.  
 
                                                                                                    
Jola Kowal  

 
Kącik literacki  
 

Chcę  Wam 
przedstawi książkę pt. 
„Zagadka Rodowodu  
człowieka”. Autorem tej 
książki jest  Josef H . 
Reichcholf.  Jest to 
książka bardo ciekawa,  
opowiada o tym, skąd 
pochodził  człowiek.  
Droga życia:  człowiek 

wkracza na nią dopiero 
pod sam  koniec pond 3 
miliardy lat  trwającej 
ewolucji organizmów. 
Cały  jego rodowód  od 
czasu oddzielenia się 
od linii  małp 
człekokształtnych 
obejmuje zaledwie 1 
tysięczną od czasu   

życia na ziemi. Jeżeli 
chodzi o człowieka to 
pochodzi      on od 
szympansa goryla i 
orangutana. Ogólnie 
człowiek pochodzi z 
Afryki a zaczęło się od 
Australophteus   do 
Homosapiens.  

    Jola Kowal         
 

 
Zdrowie i uroda   
 
Probiotyki - co to ?  
 

Greckie słowo „ 
pro bis” znaczy „dla 
życia” . Probiotyki to 
żywe  bakterie 
wyizolowane z 
przewodu  
pokarmowego 
człowieka. Produkty  

mleczne wzbogacone 
probiotykami  wspierają 
pracę jelit i przywracają 
naturalną równowagę 
mikroflorze przewodu 
pokarmowego. 
Najczęściej stosowane 
probiotyki to  pałeczki  
kwasu mlekowego 
(Cactobacillius)     

Bifidobaktenie. To są 
bakterie, które są w 
kwaśnym  mleku lub 
kefirze, maślance, które 
kupujemy  i pijemy w 
domu lub pracy.  To są   
przetwory mleczne.                       

                                                                                                              
Jola Kowal     

 
 

Moi idole  
 

Maciej Jachowski- urodził się 8 lipca 1977 w 
Warszawie – polski aktor, wokalista. Zadebiutował na 
szklanym ekranie w telenoweli dokumentalnej TVP 2 
„Sekcja 998” (2006). W operze mydlanej TVP 2 „M Jak 
Miłość” występuje jako Irek Podleśny, kolega Olgi. 
Pojawił się w serialu TVN „39 i pół” (2009). Polsat „Samo 
Życie” ( 2009 ). TVP 2 „Na Dobre I Na Złe” ( 2010 ). W  

       



              Warsztatowe Wieści, nr 3                                                                                                                                      str. 4 

 
 
serialu TVN „Na Wspólnej” występuje jako Piotr Czubak ( 2010 ). Zagrał rolę  
Krzyszfofa w filmie fabularnym „Fenomen”. Brał udział w piątej edycji programu 
rozrywkowego Polsatu „Jak Oni Śpiewają” ( 2009 ), w której zajął  drugie miejsce. 
Pojawił się następnie w szóstej edycji –  „Pojedynki Mistrzów”, brał udział w 7 edycji 
programu „Taniec z Gwiazdami”. Jego  partnerką była Janja Lesar. Zajęli ostatnie, 14 
miejsce. Moim zdaniem jest on dobrym aktorem, ładnie gra i podoba mi się. 
 
                                                                                                                Jagódka 
 

 
Kącik literacki 

 
Witam 

wszystkich, w tym 
numerze napiszę o 
książce która nosi tytuł 
„Wichrowe wzgórza”, 
autorki Emily Bronte. 
Książka opowiada o 
dwóch rodzinach 
Liptowów z 
Drozdowego     
Gniazda    i Earnshaw  
z Wichrowych Wzgórz. 
Pewnego wieczoru Pan 
Earnshaw przynosi z 
podróży     czarne 
dziecko, któremu daje 
na imię  Heathcliff.  
Chce też zatrzymać go 
choć ma dwójkę swoich 
Haretona i  Katarzynę. 
Hareton  od początku 
nie lubi przybranego 
brata. Po kilku latach 
ojciec wysyła 
najstarszego syna do 

szkoły z internatem. Po 
wyjedzie brata 
Katarzyna zaprzyjaźnia 
się z Heathcliffem. 
Jakiś  czasie  później 
umiera Pan domu. Po 
śmierdzi ojca  Hareton 
wraca do domu wraz z 
żoną. Pewnego 
wieczoru Heathcliff i 
Katarzyna wymykają 
się na spacer docierają 
do Drozdowego  
Gniazda. Jakiś czas 
później żona Haretona 
rodzi mu syna i umiera. 
Dochodzi do kłótni 
między Katarzyną i 
Heathcliffem  w wyniku 
której Heatchliff 
opuszcza Wichrowe 
Wzgórza. Jakiś czas 
później Katarzyna 
wychodzi za mąż za 
Edgara Liptowa i  

przeprowadza  się do 
Drozdowego   Gniazda. 
Rok później wraca 
Heathcliff i żeni się z 
siostrą Edgara Izabelą. 
Katarzyna rodzi córkę i 
umiera. Izabela 
opuszcza męża i 
wyjeżdża by urodzić 
syna, w kilka lat później 
umiera. Po śmierci 
matki syn  Heathcliff  
Liptow wraca do 
Wichrowych Wzgórz. 
Kuzynostwo 
zaprzyjaźnia się  ale 
ojciec Liptowa ma inne 
zamiary wobec nich.  
Polecam książkę jest 
bardzo ciekawa. 
Bardzo dobrze mi się ją 
czytało.   
 

                                                                                                     Paulina Kowalska 
 

Humor 
 
Rozmawiają dwie przyjaciółki o trzeciej: 
- Kasia powiedziała, że waży 45 kilogramów.   
- Bo w środku jest pusta. 
 
- Ok. panienko - mówi szef do szukającej pracy dziewczyny- jest pani zatrudniona, 
Przeszedł dokoła biurka i stanął przed nią: 
- A co byś powiedziała o małej podwyżce  pensji?  
 
                                                                                                      Jola Kowal 
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Moje wymarzone wakacje 

 
Moim marzeniem jest poróżować po Polsce   i zwiedzać miasta, w których nie 

byłam. Chciałabym także zobaczyć Ogród  Botaniczny. Są tam ładne kwiaty, 
ozdobne drzewa i krzewy, które u nas nie rosną. Chciałabym także zwiedzić Grecję. 
Jest tam Wyspa” Kreta”, na której znajdują się drzewa z owocami  cytrusowymi ,które 
bardzo lubię i bym codziennie jadła. Jest to  państwo, w którym jest  bardzo  ciepło.  

 
               Jola Kowal   

 
Chciałbym pojechać w góry i na spływ kajakowy. Można zobaczyć  atrakcyjne  

miejsca, ładnie i malowniczo położone.  Miałem okazję być na takim  spływie. Jest to 
niesamowita przygoda, którą chciałbym jeszcze przeżyć. O takich wakacjach, 
pełnych przygód marzę.   

      Przemo      
 

W wakacje chciałbym być gorącym chłopakiem dla dziewczyn i być dumnym z 
siebie i bawić się z dziewczynami na piasku. Marzę o dziewczynie jak z bajki, której 
mógłbym opowiadać kawały i śpiewać piosenki. Chciałbym też śpiewać w zespole i 
koncertować w różnych miastach. 

        Hubert  Skrzypczak   
 

Chciałabym pojechać do Warszawy zwiedzić pomnik Syrenki, Zamek 
Królewski, Łazienki, Pomnik Nieznanego Żołnierza. Nigdy tam nie byłam w 
Warszawie i dlatego chciałabym tam pojechać. Marzę tez żeby pojechać  do 
Zakopanego, tam można pochodzić po górach szlakami. Chciałam spędzić wakacie z 
całą rodziną.  

  Paulina Opara  
 

DZIEŃ RODZICA 
 

Dnia 26.05.2011.  roku odbył się na Warsztacie Dzień Rodzica. Wszystko 
odbyło się na dworze. Prezentem był tort ufundowany przez Samorząd. Były również 
rogaliki, kawa i herbata. Pani Kierownik mówiła także o Targach Promocji i 
Zbyszewicach. Życzymy Rodzicom dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy oraz samych  
szczęśliwych dni.   
                                                                                           Paulina Kowalska 
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SAMI O SOBIE 
 
 

Michalina  Wachowska - bardzo  mi się  podoba w 
pracowni  komputerowej bo lubię komputery. Mam w domu 
swojego laptopa i Internet. W pracowni uczymy się robić 
życzenia na kartki, wizytówki, przepisujemy cenniki. Jestem 
pracowita, wesoła ,lubię pomagać innym. Lubię oglądać 
samochody i zwierzęta w Internecie i na ulicy, na parkingu. 
Mam chłopaka Wojtka, z którym jesteśmy razem już od około 
4lat. Jakby była jakaś praca dla mnie to bym chciała ją 
wykonywać. Bardzo lubię dzieci wozić w wózku. Lubię też 
słuchać muzyki i oglądać ulubione seriale. Bardzo lubię 
przychodzić na  Warsztat, jestem tez przewodniczącą  
Samorządu.    

 
 

Paulina Kowalska - mam na imię 
Paulina. Jestem na Warsztacie od ponad roku. 
Lubię tu chodzić ponieważ uczę się  nowych 
rzeczy.   Tu poznałam nowych ludzi. Jestem  w 
pracowni komputerowej, bardzo mi się tu 
podoba jest tu miła atmosfera. Interesuje się 
muzyką, książkami, filmem, komputerami mam 
w domu laptopa. Lubię zwierzęta mam w domu 
psa labradora. Lubię też  biżuterię szczególnie 
kolczyki. Jestem miła, wesoła, lubię pomagać. 
Moim marzeniem jest sesja fotograficzna.     

    
 

 
Hubert Skrzypczak - jestem w pracowni komputerowej. 

Bardzo mi się podoba w tej pracowni. Jestem szczęśliwy, lubię 
opowiadać kawały, lubię zagadywać dziewczyny i  je rozśmieszyć  
do łez. Jestem przebojowym facetem  i chcę żeby dziewczyny 
tańczyły ze mną na koncercie, a tancerki muszą rozkręcić tępo na 
koncercie w Toruniu, będziemy szaleć cały dzień. Bardzo 
chciałbym chodzić na imprezy z dziewczynami, jestem przystojny 
facet. Lubię Paulinę Papierską, jest dziewczyną mojego życia i 
bym wszystko dla niej zrobił. 

         
 

ZAKOŃCZENIE TRENINGU UMIEJĘTNOŅCI ZAWODOWYCH 
 

 
Dnia 2 czerwca  zakończył się 

trening umiejętności  zawodowy w 
Restauracji – Hotelu „Gościna” w 
Podaninie. W  czasie uroczystego obiadu 
dyplomy otrzymali:  Jacek Furlatowski i 
Anna Sass.  Gratulujemy.    
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TARGI PROMOCJI 
 

Dnia 4 czerwca 2011 roku odbyły się kolejne Chodzieskie Targi Promocji. 
Mieliśmy swoje stoisko, na którym sprzedawaliśmy nasze wytwory.  
 

    
 
 
 

Piknik  Integracyjny w Zbyszewicach 
 

12 czerwca, w niedzielę, odbył się kolejny, już 15, Piknik  Integracyjny w 
Zbyszewicach. Jak  zawsze były przejazdy bryczką, konkursy,  malowanie twarzy 
dzieciom, przewozy wozami strażackimi i łódkami. Odbył się też  pokaz gaszenia 
samochodu  przez strażaków. Był   bigos z kiełbasą, zupy, lody kawa i placki. Do  
tańca przygrywał pan Marek, było bardzo dużo ludzi.  

Misia   
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WYCIECZKA – Toruń i okolice 
 

Tegoroczna Warsztatowa wycieczka do Torunia i okolic odbyła się w dniach 
od 13 do 16 czerwca. Wszyscy się z tego powodu cieszyliśmy, bo czekaliśmy na nią 
z utęsknieniem. W drodze zwiedzaliśmy Gniezno. Dalszy ciąg treści  napisze 
koleżanka bo się podzieliliśmy tekstem. Dodam jeszcze, że w trakcie zwiedzania były 
dni pełne słońca, a cała wycieczka bardzo mi się podobała i żal było wracać do 
domu. 
                                                                                                   Asia Kienic 
 

   
Na wycieczce bardzo mi się podobało, ponieważ byłam po raz kolejny... 

kolejny… kolejny… z instruktorką Agnieszką Gałycz – Woźniak w pokoju tylko w 
dwójkę. Z drugiej strony było mi trochę przykro, że nie było przy mnie mojej cioci 
Wali. Przestawiam plan tegorocznej warsztatowej wycieczki. Pierwszego dnia 
zaliczyliśmy Katedrę Gnieźnieńską i Osadę w Biskupinie. Drugiego dnia zaliczyliśmy 
zamek w Kruszwicy, a ten kto czuł się na siłach  mógł wejść na sam szczyt wieży, 
gdzie była panorama z pięknymi widokami. Potem pojechaliśmy do Ciechocinka i 
zaliczyliśmy Warzelnię Soli, w której znajdował się też stary sprzęt rehabilitacyjny. 
Nastepnie pojechaliśmy do Ciechocinka, gdzie przeszliśmy deptakiem nad Tężnią, 
gdzie oglądaliśmy jak skrapla się solanka. Wieczorem również odbył się grill z 
dyskoteką. Trzeciego dnia przyjechaliśmy do Torunia, gdzie  zwiedzaliśmy Krzywą 
Wieżę, rynek, kolorowe kamienice i zrobiliśmy sobie zdjęcie przy osiołku. Następnie 
poszliśmy na seans do Planetarium, a wieczorem był rejs statkiem po Wiśle. 
Czwartego dnia zwiedziliśmy Chełmno  i ławeczkę zakochanych oraz pałac w 
Ostromecku i tak minęła nasza  warsztatowa  wycieczka. Żal było wracać do 
Chodzieży. 
                                                                   

Wiesia Paprzycka  
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Moje wrażenia  z wycieczki są bardzo fajne. Wycieczka była bardzo 

interesująca. Zwiedziłam ciekawe miejsca. Dużo się śmiałam. Wszystko mi podobało. 
Pierwszy i drugi dzień była walka na wózki Asi i mój, walczył z pomocą Rudej i 
Czarnej. Łóżka były bardzo wygodne, można było na nich skakać. W Toruniu jadłam 
pyszne lody a ostatni dzień byłam w mieście zakochanych.  
                                                                                                    Paulina Kowalska 
         

Wycieczka bardzo mi się podobała, nie przeszkadzało mi, że byliśmy blisko. 
Najbardziej podobało mi się w Biskupinie, najchętniej pojechałabym tam pod namiot 
w urlop.  Bardzo podobało mi się w Toruniu - mieście pierników. Byliśmy  też w 
Planetarium, gdzie oglądaliśmy film o Toruniu, w którym cofaliśmy się w czasie, aż 
do początku powstania ziemi. Najchętniej bym go oglądała aż do znudzenia, 
podobały mi się dywany kwiatowe, fontanna z tryskającą  wodą, gdzie niektórzy oblali 
się trochę wodą, Byliśmy też w Chełmnie, mieście zakochanych, gdzie można było 
kogoś pozdrowić z ławki do zamontowanej na budynku kamery internetowej. Ładne 
były kościoły gotyckie, Toruń bardzo ładnie wyglądał, gdy płynęliśmy wieczorem 
statkiem po Wiśle. Wycieczka bardzo mi się podobała.  
                                                                                                          Jola Kowal  
 

Na wycieczce bardzo mi się podobało, najbardziej w Planetarium. Podobało 
mi się też na grillu, gdzie była pieczona kiełbasa, karkówka, były też tańce . 
Najbardziej mi się podobała fontanna przez którą można było przejść. Z wycieczki  
jestem bardzo zadowolona, miałam pokój z Kasią Skrzypczak. Też podobała mi się 
ławka zakochanych.       
                                                                                                     Paulina Opara   
  

Wycieczka była krótka ale ciekawa. Zobaczyłem nową arenę, podobał mi się 
rejs statkiem po Wiśle, był on niesamowicie wspaniały, widziałem niezwykłe i piękne 
miejsca, które chciałbym jeszcze raz odwiedzić.  Mam taką nadzieję, że kiedyś w te 
miejsca pojadę sam.     

Przemo    
 

Bardzo mi się podobało  na moto - arenie w Toruniu. Chciałbym jeździć na 
żużlu i być mistrzem Polski jak Tomasz Gollob. Fajnie by było jakbym miał fanki 
sportu motorowego. Bardzo mi się podobało na ławce zakochanych gdzie dwoje ludzi 
się kocha jak  chłopak i dziewczyna. Było fajnie, było super, można sobie zrobić 
miłosne zdjęcie.    
                   Hubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

NAGRODY 
 

Rada Programowa w maju 2011 roku przyznała nagrody pieniężne w kwocie 
130,00 złotych 8 uczestnikom i 2 uczestnikom po 65, 00 zł   za sumienną pracę, 
podejmowanie dodatkowych zajęć i dobrą motywację do pracy. Nagrody dostali P. 
Kowalska, M. Wachowska, K. Skrzypczak, M. Miklejewski, A. Sass, A. Roguska, P. 
Kaniewski, P. Opara, D. Reinke, P. Maćkowiak. Wszystkim gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszej pracy.     

 
                                                                                          Paulina Kowalska 

 


