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W tym numerze gazetki 
płyta DVD z „Jesiennej 
Integracji” i otwarcia 

wystawy w sklepie 
„Arka”. Cena jak zawsze 

promocyjna 2,00zł. 
 
 

 
Kończy się rok, Święta 
coraz bliżej, dlatego w 

sposób szczególny 
dziękujemy Wam, drodzy  
Czytelnicy, że  jesteście z 
nami i sięgacie po kolejne 

numery naszej gazetki. 
 

Na nadchodzące Święta 
 życzymy wszystkim 

radości, spokoju, 
rodzinnej, ciepłej 
atmosfery i wielu 

radosnych i pozytywnych 
przeżyć oraz sukcesów w 

nadchodzącym  Roku, 
oby był lepszy od starego. 

 
 

http://www.wtz.interprop.pl/
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Wizyta gości z WTZ z Warszawy 

 
25 października odwiedzili nas uczestnicy i kadra WTZ z Warszawy. Warsztat  z 
Warszawy  odwiedził nas, żeby  zobaczyć  jakie  mamy  pracownie i co dzieje się u 
nas ciekawego. Podczas pokazywania  naszych  prac zaczęliśmy się  integrować. Na 
zakończenie poczęstowaliśmy gości  ciastkami  kawą  i herbatą. 
                          Jola Kowal            
                              

Zaduszki  a może Halloween? 
 
 Wszystkich Świętych obchodzimy co roku, jest to czas refleksji i zadumy. 
Przychodzimy na groby swoich bliskich, by złożyć wiązanki i znicze. W ten sposób 
zawsze o nich pamiętamy, kochamy i są nam nadal bliscy. W Dzień Zaduszny 
pamiętamy w modlitwach o naszych zmarłych, idziemy do kościoła modlić się za 
nich. Halloween nie jest polskim zwyczajem, jest to ceremoniał pogański. Uważam, 
że to święto jest przeciwne z wiarą katolicką i dlatego się na nie nie zgadzam. Nie 
powinno się go obchodzić ponieważ demoralizuje, profanuje naszą wiarę. Często jest  
traktowane jako zabawa, przebieranie się  ( maski z dyni ), która zdobyła powodzenie 
w naszym kraju.  
      Przemo Kaniewski  
 
 Ja wolę tradycyjne obchody dnia Wszystkich Świętych, niż dziwna tradycja w 
Ameryce. W ten dzień jeszcze bardziej pamiętamy o bliskich, którzy odeszli. 
Zapalając znicz na grobie zawsze mam wrażenie, że osoba zmarła jest blisko mnie. 
Zawsze staram się chodzić na cmentarz i modlić się za dusze zmarłych.  
        Asia Kienic  
 

Święto Halloween  mi nie przeszkadza. Rozumiem, że to święto jest 
krytykowane przez  kościół ale bez przesady. Moda na to  święto przyszła i  odejdzie. 
Mi się ten  obrzęd  podoba.  W tym  roku chcę zrobić na kominku dekorację z  
zapalonych  świeczek. Dzień Wszystkich Świętych jest  świętem smutnym, bo na 
cmentarzu leżą nasi krewni, którzy od nas już odeszli. Halloween  powinniśmy 
obchodzić  w Polsce,  gdyż  jest to święto związane ze zmarłymi. Każdy kraj ma 
różne obrzędy i nie ma w tym nic złego. To tylko taka parada, przemarsz  
przebierańców, ludzie powinni w tym uczestniczyć wtedy święto zmarłych nie będzie 
takie smutne. Ja wyjeżdżam na groby bliskich i zapalam znicze.  

Jola Kowal  
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Byliśmy na cmentarzu 

 
Dnia 28.10.2011 roku poszliśmy   kilku osobową grupą  na cmentarz. 

Zapaliliśmy  znicze i postawiliśmy  stroiki  na grobach Pani  księgowej  Walerii 
Jabłońskiej oraz  koleżanki Katarzyny  Soczki i pomodliliśmy się. Później pojechała  
też  druga  delegacja  zapalić znicz i postawić stroik na grób i pomodlić się za duszę 
św. pamięci   zmarłego  ks. Józefiaka.             Jola Kowal 
 

Kąciki zainteresowań 
 

Zdrowie i uroda  
 
 
 Chcę Wam 
napisać w tym numerze 
o kodzie genetycznym 
człowieka ( DNA ). Kod 
genetyczny człowieka 
jest zbudowany z 4 
nukleotydów, adeniny, 
guaniny, cytozyny i 
tyminy ( A G C i T ). 
DNA jest  zbudowane z 
kwasu deoxyrybozy i z 
cukrów. W kodzie DNA 
mieszczą się 
aminokwasy, jest ich 20 

par. Kod DNA jest 
nośnikiem informacji, 
cech dziedziczenia, 
które posiada każdy 
człowiek. Drugim 
kodem genetycznym 
jest RNA. Jest on 
zbudowany z rybozy. 
Zawiera nukleotydy, 
adeninę, guaninę, 
cytozynę, zamiast 
tyminy zawiera uracyl. 
Kod genetyczny RNA 
przenosi informację do 

DNA. Dzieje się to tak: 
kod DNA rozplata się, 
kod RNA przekazuje 
informację, która 
nazywa się 
transkrypcją. Po 
przekazaniu informacji 
kod DNA splata się, 
czyli wraca do stanu 
normalnego.  
   
   
   
 Jola  Kowal
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Seriale  
 
Jeżeli chodzi o polskie 
filmy i seriale to po 
prostu nie można już 
ich oglądać w telewizji. 
Z tych filmów już nie 
można brać przykładu, 
jest w nich za dużo 

przemocy, przekleństw 
oraz morderstw. Te 
filmy się psują i jest 
dużo kryminalnych 
scen. Przede 
wszystkim nie powinny 
ich oglądać dzieci i 

młodzież. Jeżeli chodzi 
o „Klan” to kiedyś 
można było go oglądać. 
To był ładny serial. 
Moim zdaniem są to 
filmy chore.  

                                                                                                                    Jola  Kawal  
 

 
Kącik humoru  
 
Pani w szkole pyta 
Jasia: Jasiu masz 
zadanie domowe? Tak 
mam. To pokaż mi je: 
Na to Jasiu: 
Błogosławieni, którzy 
nie widzieli a uwierzyli.  
 

Dwie zakonnice jadą 
samochodem. Jedna z 
sióstr postanowiła iść 
na stację benzynową i 
wzięła ze sobą jedyne 
naczynie, jakie było 
dostępne – nocnik. 
Wróciła i z tego nocnika 

wlewa benzynę do 
baku. Obok 
przejeżdżają 
samochodem dwaj 
księża. Jeden mówi do 
drugiego: siła ich wiary 
rzuca mnie na kolana.  

 
                                                                                                                 Jola Kowal 
 

 
Kulinaria  
 

Ciasteczka przez 
maszynkę. 

 
Składniki: 
 
30 dag mąki pszennej,  
12,5 dag margaryny 
palma,  
15 dag cukru, 
2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 
2 łyżki kwaśnej 
śmietany, 
1 żółtko, można dodać, 
2 lub 3 łyżki kakao do 
ciasta.  
 
Wykonanie:  

Margarynę posiekać z 
mąką i żółtkiem, 
następnie dodać cukier, 
śmietanę, proszek do 
pieczenia. Wszystko 
wymieszać,  zagnieść,  
uformować w kulę i 
włożyć na talerz do 
lodówki na pół godziny. 
Przed pieczeniem 
przygotować maszynkę 
ręczną do mielenia 
mięsa. Zamiast sitka do 
mięsa trzeba włożyć 
specjalną nakładkę do 
robienia ciastek  i ją  
wkręcić. Po 
schłodzeniu ciasto 
można małymi porcjami 

wkładać do maszynki. 
Kręcimy chwilę, aż nam 
zaczną wychodzić 
ciastka wzorzyste. 
Trzeba je nożem 
przeciąć, żeby nie były 
za długie. Blaszkę 
smarujemy margaryną i 
wkładamy na nią 
ciastka. Wkładamy je 
do piekarnika 
nagrzanego do  
temperatury 150 C. 
Pieczemy  tak długo, aż 
będą brązowe ( około 
pół godziny). Po 
ostygnięciu wykładamy 
je na talerz. Życzę 
smacznego.  

 
                                                                                                             Jola Kowal 
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Literatura 
 
Witam wszystkich w 
tym numerze napiszę o 
książce która nosi tytuł 
„Obietnica” autorki 
Danielle Steel. 
Głównymi bohaterami 
są Michael, 
początkujący architekt i  
Nancy, uzdolniona 
malarka.  Pewnego 
dnia narzeczeni   jadą  
na   przejażdżkę. 
Zatrzymują się na 
plaży. Po chwili Nancy 
pochodzi do dużego 
kamienia, zdejmuje 
korale i kładzie  je pod 
nim. Zakochani 
obiecują sobie, że będą 
z sobą  dopóki korale 
będą tam leżeć. Na 
drugi dzień Michael 
jedzie do matki 
powiedzieć, że chce się 
ożenić z Nancy. Ta 
jednak się nie zgadza 
mówiąc, że powinien 
zaczekać. Spotkanie 
kończy się kłótnią. Tego 
samego dnia Michael 
dzwoni do Nancy i 
mówi żeby ubrała coś 

starego i coś nowego.  
Dziewczyna w 
pierwszej chwili nie 
może uwierzyć, że 
pobierają się już dziś. 
Gdy Michael przyjeżdża     
ze swoim światkiem  
Benem po narzeczoną, 
ta wygląda pięknie. 
Podczas  podróży  do 
miasteczka, w którym 
mają wziąć ślub, 
dochodzi do wypadku.   
W szpitalu matka 
Michaela dowiaduje się, 
że  syn walczy o życie.   
Zaś  Benowi nic 
poważnego się nie  
stało.   Niestety okazuje 
się, że twarz Nancy 
została cała 
okaleczona. Gdy 
przyszła teściowa 
dowiaduje się o tym 
składa jej propozycje. 
Jeżeli zniknie z życia 
Michaela ona zapłaci 
za wszystkie operacje 
plastyczne twarzy. Po 
przemyśleniu sprawy   
zgadza się myśląc, że 
ukochany będzie jej 

szukał. Kilka dni później 
wyjeżdża   do innego 
miasta na operacje. Po 
jej  wyjedzie Michael 
się budzi.  Matka mówi 
mu, że Nancy nie 
przeżyła wypadku.  Po 
wyjściu ze szpitala 
zaczyna pracę w firmie 
matki jako architekt 
wraz z Benem. W tym 
czasie Nancy 
przechodzi operacje   
twarzy. Pomału  traci    
nadzieje, że Michael ją 
odnajdzie. Rok później, 
z nową twarzą, 
imieniem i nazwiskiem,  
znów zaczyna 
malować.  Pewnego 
dnia dzwoni do niej Ben 
z propozycją pracy.  
Maria od razu odrzuca 
ofertę. Jakiś czas 
później    dzwoni do niej 
matka  Michaela 
domyślając się kim jest 
dziewczyna i  prosi o 
spotkanie. To bardzo 
ciekawa książka. 

                                                                                                          Paulina Kowalska      
 
 

Mikołajki na Warsztacie 
 

Dnia  6 grudnia 2011 roku w  Warsztacie odbyły 
się  Mikołajki. Dzień  wcześniej  trzeba  było  
wyczyścić  w domu buty,  to była  niesamowita  
frajda, czyściliśmy buty na  wysoki  połysk. W 
godzinach rannych  wszyscy  uczestnicy  
wystawiali  swoje  wyczyszczone  buty na 
korytarzu.   Gdy wszyscy  byli zajęci,   Święty  
Mikołaj chodził  i  roznosił prezenty  i wkładał je 
do butów.  Kilka osób dostało  dodatkowo  małą 
rózgę. 

           Jola Kowal 
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„Jesienna Integracja” w Restauracji 
„Piwnica Chodzieska” 

 

 
Dnia 26.10.2011 

roku odbyła się 
„Jesienna Integracja” w 
„Piwnicy Chodzieskiej”. 
Spotkanie rozpoczęła 
Danka przestawiając 

nową Panią  Kierownik, 
powiedziała też kilka 
słów.  Po słowach  
Danki rozpoczęła się  
część artystyczna, 
między innymi czytanie 
wierszy przez Jolę i 

Przemka, jak również 
śpiewanie wierszy 
przez Asię i Pana 
Wojtka. Później zagrał 
dla nas zespół Na 
Górze. Można było też 
kupić sobie sok, piwo, 
kawę, frytki, deser i 
porozmawiać. Przy 
wyjściu można było 
kupić tomiki z 
wierszami. Ja kupiłam 
sok pomarańczowy był  
bardzo dobry 
porozmawiałam też z 
Karoliną i Danielem. Mi 
się bardziej  podobała 
pierwsza część. Myślę, 
że się udało było dużo  
ludzi.

                                                                                                         Paulina Kowalska 
 

Wybrałam  się 
na spotkanie, na którym 
były czytane wierszyki i 
śpiewane piosenki. Grał  
zespół  Na Górze, 
odbywało się to w 
Piwnicy u Pana 
Pietruszki. Byłam tam 
pierwszy raz. Było 

fajnie, poszłabym 
jeszcze raz na 
spotkanie  do 
restauracji. Mogliśmy 
sobie  zamówić  picie  i 
różne rzeczy do 
jedzenia.  Ja 
zamówiłam sok 
bananowy i frytki.  

                                 
                                                            Jagódka 

 
 

 
Bardzo podobały 

mi się dekoracje na 
stole, były typowo 
jesienne.  Czytaliśmy 
wiersze, które  
ułożyliśmy wcześniej. 

Na imprezę przyjechało 
dużo gości, również 
nasi rodzice, koledzy, 
koleżanki. Atmosfera 
była typowo jesienna, 
impreza była udana. 

Była również nasza 
nowa pani kierownik 
Małgorzata 
Staszewska.

 
    Jola Kowal  
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W lokalu u Pana 

Pietruszki odbyła się 
„Jesienna Integracja” z 
udziałem uczestników 
Warsztatu. Wrażenia i 
atmosfera były 
niesamowite. Miałem 
lekką tremę. Wiersze 
czytała Jolanta Kowal i 
ja. Na to spotkanie 
przyszło dużo 
zainteresowanych 
osób, przygrywał 
zespół Na Górze.  
Spotkanie miało 
charakter refleksyjno – 

poetycki a przerywały 
go często oklaski. Z  
Fundacji przyszli: Pani 
Prezes Wanda 
Ślesinska, Pani 
Słowinska i Pani 
Partyka. Władze miasta 
reprezentował 
Wicestarosta Pan 
Mirosław Juraszek. 
Przed występem 
mieliśmy próby, trzeba 
było się też 
przygotowywać  do 
recytowania wierszy.    

             Przemo 
 

 
Pewnego 

jesiennego popołudnia 
ja z przyjaciółmi 
udaliśmy się do 
Restauracji  „Piwnica 
Chodzieska”.  
Zaprezentowaliśmy 
własne myśli przelane 
na papier w formie 
wierszy. I tak wyszła z 
tego fajna imprezka, 
przyszło bardzo dużo 

ludzi. Miałam okazję 
podzielić się wierszami 
śpiewając je. Było to 
dla mnie całkiem  nowe 
i fajne przeżycie, bo 
jeszcze nigdy nie 
śpiewałam wierszy. Nie 
ukrywam trema mała 
była, ale dodawała mi 
sił gdy występowałam. 
Chciałabym, żeby takie 
spotkanie  odbywały się 

częściej. Mogłam też w 
ten  wieczór 
porozmawiać ze 
znajomymi, których 
widuję  rzadko. Pomysł  
powstał jak byłam w 
pracowni ceramicznej a 
zrealizować nam go 
pomogli instruktorzy.  

 

                   Asia Kienic 
 

Malowanie bombek 
 14 grudnia 2011 roku odwiedziła nasz Warsztat Pani Krystyna Magdziarz, 
która pokazała, jak się maluje bombki. Obsypywała je brokatem i każdy mógł kupić 
taką bombkę jako prezent – upominek dla bliskich. Bardzo mi się to malowanie 
podobało.                                 Paulina Opara  
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Dyskoteka andrzejkowa w ChDK 
 
 Samorząd zorganizował zabawę andrzejkową w Domu Kultury w Chodzieży. 
Wszyscy się dobrze bawili i tańczyli przy różnej muzyce. Później była przerwa na sok 
i placek z owocami, który upiekł Samorząd. Mi się bardzo podobało i byłam 
zadowolona. Bardzo dziękujemy Samorządowi za zorganizowanie Andrzejek i za 
dobry placek i soki.                                                              
         Paulina Opara 

                                                                                                

   
 Dyskoteka Andrzejkowa bardzo mi się podobała w ChDK-u, były nowe, 
wirujące kule, które obracały się i zmieniały kolory. Były też nowe lampy, które 
błyskały kolorami. Podobały mi się szybkie przeboje, przy których mogłam się 
wybawić nieźle. Moim zdaniem brakowało mi tej dyskoteki, bo nie było jej długo, 
bardzo lubię szybkie przeboje. Nogi mnie tak bolały, że nie mogłam prawie dojść na 
przestanek Jan Busa. Przy takiej muzyce można zrzucić dużo kalorii.     
          Jola Kowal     
                                

Zakończenie treningu umiejętności 
zawodowych 

 
 Czarek,  Magda i  ja, czyli  Kasia, 
jeździliśmy do Podanina sprzątać hotel. 
Były to nasze praktyki. Naszymi 
obowiązkami było: sprzątanie pokoi, 
ubikacji, korytarzy,  sali, na której  odbywają 
się różne imprezy. Zbieraliśmy również 
śmieci na parkingu. Śmieci było zawsze 
dużo. Ludzie wyrzucają w krzaki wszystko 
co się da, np. butelki, puszki, opakowania 
po chipsach, pudełka od papierosów. 
  Na końcu praktyk był egzamin. 
Musieliśmy posprzątać pokoje na błysk. 

Wszyscy zdali i dostali dyplomy. Po wszystkim był poczęstunek: frytki, devolaj, 
surówka i na deser szalotka. Wszystko było dobre. Nie lubię placków z jabłkiem, ale 
ten był dobry. Na praktykach mi się podobało. Pojechałabym bym jeszcze raz. 
           Jagódka 
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Otwarcie wystawy w sklepie „Arka” 
 

 Bardzo podobało mi się otwarcie 
wystawy u Pana Arka. Można było zrobić 
kartkę świąteczną, napisać na niej 
życzenia i dać listonoszowi. Były fajne 
nagrody, można było otrzymać świnkę - 
skarbonkę lub rower. Na imprezie grał 
zespół z Wągrowca, śpiewaliśmy kolędy. 
Bardzo ucieszyłam się, jak otrzymałam 
los na rower, który był koloru 
czerwonego. Po imprezie wzięłam go do 
domu bo byłam z mamą samochodem. 
Na imprezie było dużo jedzenia, pierniki, 

słodycze, wino grzane, tort, pizza, napoje i soki, był też Mikołaj, który rozdawał 
prezenty w postaci nagród. Rower pokazałam tacie i babci. Moim zdaniem impreza 
udała się.  
           Jola Kowal  

 
 Moje wrażenia z wystawy były bardzo 
pozytywne. Był konkurs na najładniejszą kartkę 
świąteczną. Atmosfera była radosna, były 
nagrody. Ja byłem też zaangażowany w ten 
konkurs. Przygrywały kolędy. W sklepie u Pana 
Arka Zimnego było duże zainteresowanie 
wystawą. Mnie szczególnie podobały się te prace, 
które były wykonane w sposób profesjonalny i 
bardzo dokładny. Można było się wykazać swoimi 
umiejętnościami artystycznymi.  
     Przemo 

 
 
 
 
  


