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Dnia 22.12.2011 roku odbyła się na Warsztacie wigilia.   W tym roku było inaczej 
ponieważ wszyscy usiedliśmy razem na sali  gimnastycznej. Na  początku ja, Asia i 
Jola oraz pan Wojtek z Mańkiem, zaśpiewaliśmy kilka kolęd. W trakcie włączyli się 
też inni. Po kolędach kilka słów powiedzieli: Pani Wanda, ksiądz i Pan Starosta. 
Później wszyscy zaczęli jeść. Po Wigilii goście poszli wypić kawę z panią  Kierownik 
a na stołach pojawiły się ciastka, pierniki, mandarynki oraz soki. W trakcie jedzenia 
słodyczy i owoców przyszedł Maniek aby rozdać prezenty. Dostaliśmy w skarpecie 
zapachowe świeczki, świecznik, cukierki. Myślę, że w tym roku była lepsza 
atmosfera. Bardzo mi się podobało. 
                                                                                            Paulina Kowalska 
 

 
 Moje wrażenia z dyskoteki są całkiem fajne. Była fajna muzyka, trochę 
powariowaliśmy na sali, a na końcu zrobiliśmy wielki bałagan i trzeba było sprzątać. 
           
          Asia Kienic                             

 
 Bardzo podobała mi się 
dyskoteka sylwestrowa. Najlepsze były 
szybkie przeboje. Fajny był efekt 
wizualizacji muzyki na ścianę przez 
laptop i rzutnik. Dyskoteka była 
potrzebna, bo po wigiliach czuliśmy się 
przesyceni jedzeniem i pełni. Każdy 
poszedł potańczyć i zrzucić zbędne 
kilogramy. Dzień wcześniej 
dekorowaliśmy salę serpentynami i 
balonami.  
                                 Jola Kowal                                                                                               
 

 Na dyskotece bawiłem się, była bardzo miła atmosfera, sala była 
niesamowicie ustrojona w balony i łańcuchy z krepy. Piosenki były dobre do zabawy.  
 
          Przemo  
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 Chciałabym żeby był większy trening ekonomiczny.  
                Joanna Kienic  
 
 Chciałbym zmienić wiele rzeczy, ale wszystkiego się nie da. Sprawy 
organizacyjne, które są podejmowane z wielkim rozmachem. Sam chciałbym być 
bardziej zaangażowany i aktywny.  
             Przemo  
 
 Chciałabym żeby na Warsztacie były wyświetlane filmy przyrodnicze i 
naukowe, tak żeby zrozumiały je osoby słabsze.  
          Jola Kowal  
 
 Chciałbym żeby było dużo imprez i zabaw tanecznych i żeby było 
wesoło.  
               Hubert Skrzypczak 
 
 Chciałbym żeby dzięki Warsztatowi wszyscy mieli szansą dostać dobrą pracę 
za pieniądze.  
           Krzysztof Tews  
 
 Chciałabym, żeby w ciągu roku każdy uczestnik mógł wziąć 2 dni urlopu bez 
usprawiedliwienia.  
         Paulina Kowalska 
 
 

 
Chciałbym lepiej wykonywać swoją pracę – Przemo.  
 
W tym roku chcę przeczytać więcej książek. Nie chcę brać 
na siebie za dużo obowiązków bo czuję się trochę 
wyczerpana i nerwowa więc będę się oszczędzała, chcę 
trochę zadbać o siebie - Jola Kowal.  
 

W 2012 roku postanowiłam nie jeść słodyczy w weekendy - Asia Kienic.  
 
Chciałbym żeby w naszym kraju było dużo pracy dla ludzi - Krzysztof Tews.  
 
Chciałbym brać udział w drugiej edycji „ X – Factor”- Hubert Skrzypczak.  
 
Moje postanowienia: nie spóźniać się do pracy, mieć mniej chłopaków i rozrywek, 
ograniczyć picie alkoholu - Weronika Walczak.  
 
Chciałabym przytyć – Paulina Kowalska.  
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Dokarmianie zwierząt zimą  
 

W tym numerze 
gazetki napiszę Wam 
jak należy karmić 
zwierzęta leśne zimą. 
Dokarmianie ptaków - 
pokarm dajemy do 
karmika: słonecznik, 

okruchy chleba. Dla 
sikorek dajemy słoninę 
a dla kosa jabłka. 
Zwierzęta leśne 
dokarmiamy zimą 
pokarmem do paśnika. 
Możemy tam włożyć: 

siano, sól kamienną , 
kukurydzę, owies, 
marchew i buraki. 
Trzeba pomagać 
zwierzętom leśnym 
zimą.  

Paulina Opara
 

  

Zdrowie i Uroda  
 

Chciałabym Was 
zachęcić do dbania o 
własne paznokcie i 
dłonie. Większość ludzi 
nie dba o własne dłonie 
i paznokcie, największą 
wadą jest to: 
obgryzanie lub 
obcinanie ich za krótko. 
Ale jest na to rada - 
można je pomalować 

olejem z oliwek lub 
posmarować je kremem 
do dłoni i paznokci, 
można też pomalować 
je ładnym lakierem 
kolorowym, można 
czerwonym, niebieskim. 
Jeśli chodzi o skracanie 
polecam pilnik szklany 
lub tekturowy. Bardzo 
podobają mi się 

zadbane paznokcie. 
Warto też chodzić do 
kosmetyczki, trochę to 
kosztuje ale warto. 
Paznokcie są wtedy 
zadbane i zdrowe. 
Jeżeli się łamią, trzeba 
zasięgnąć porady 
dermatologa, może to 
świadczyć o braku 
witamin i minerałów.  

                      
Jola Kowal 

 
 

Kulinaria 
 
Ptasie szkiełko  
 
Czas wykonania: 40 
minut. 
Składniki:  
3 opakowania 
galaretek, różne kolory, 
2 łyżki żelatyny, 
 ½  opakowania 
śmietany lub jogurt 
naturalny,  
pół szklanki cukru 
pudru,  
1 szklanka mleka, 
folia do foremki. 
 

Wykonanie:  
Każdą galaretkę 
rozpuścić osobna w 
wodzie, wylać ją na 
talerz od zupy, każda 
na osobnym talerzu. Na 
jedną szklankę 
galaretki niepełna 
szklanka wody 
przegotowanej. 
Wstawić galaretki do 
chłodnego 
pomieszczenia. 
Rozpuścić żelatynę w 2 
łyżkach wody, połączyć 
z gorącym mlekiem. 

Zagotować, następnie 
dodać cukier, ostudzić i 
dodać jogurt z mlekiem 
zimnym lub śmietaną, 
ostudzić. Zastygłe 
galaretki w talerzach 
pokrój w średnią 
kostkę. Formę, korytko, 
wyłóż folią, ułóż 
galaretki, zalej 
stygnącym mlekiem, jak 
będzie się robić takie 
gęste. Następnie 
wstawić do lodówki na 
1 godzinę.  Życzę  
smacznego.  

          
                  Jola Kowal  
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 Moi idole 

 
 

Sebastian Vettel.  – ur. 
3 lipca 1987 w 
Heppenheim – 
niemiecki kierowca 
wyścigowy, dwukrotny 
mistrz świata  formuły I 
z sezonów 2010, 2011, 
w których występował 
w zespole Redbull 

Racing. Karierę w 
rozpoczął wyścigach w 
1995 roku w kartingu, 
zdobywając wiele 
tytułów. W 2003 
przeszedł  do serii 
Open Wheel. W 2004 
roku zdobył tytuł w 
niemieckiej formule 
odnosząc osiemnaście 
zwycięstw w 
dwudziestu wyścigach. 
14 listopada 2010 

zwyciężył w ostatnim 
wyścigu sezonu i został 
najmłodszym Mistrzem 
Świata w historii 
formuły. 9 października 
2011, po zajęciu 
trzeciego miejsca w 
grand prix Japonii, 
zapewnił sobie drugi 
tytuł mistrzowski. 
Uważam, że jest 
dobrym sportowcem. 
 

                           Jagódka 
 

Film 
 
Dziś napiszę Wam o 
Darth Vader  - postaci 
z „Gwiezdnych Wojen”  
– serii  filmów 
fantastycznych.  
Geneza tytułu Darth i 
imienia Vader:  
podczas pojedynku z 
Obi- Wanem na 
Gwieździe Śmierci, ten 
zwraca się do niego po 
prostu Darth. 
Wskazywać by to 
mogło, że w 
pierwotnych 
zamierzeniach 
George’a Lucasa i we 

wczesnych wersjach 
scenariusza 
„Gwiezdnych Wojen” 
postać ta miała się 
właśnie tak nazywać. 
Imię Vader jest 
przeinaczonym father 
(ang. ojciec) w sposób 
jawnie budzący 
skojarzenia z invader 
(ang. najeźdźca) a więc 
samo przez się jest 
złowrogie. Nomen 
omen Anakin 
Skywalker jest zarówno 
ojcem Luke’ a (a także 
biologicznym ojcem 

księżniczki Lei Organy), 
jak też będąc prawą 
ręką Imperatora 
budzącym grozę 
tyranem i najeźdźcą. 
Sam tytuł Darth 
najprawdopodobniej 
stanowi skrótowy 
zlepek od Dark Lord of 
Sith. Wskazuje na to 
fakt iż jest stosowany 
zamiennie z tytułem 
Lord zaś nigdzie nie 
występuje razem.  
 

Marcin Miklejewski

          

Kącik literacki 
 
Cześć wszystkim w tym numerze napiszę  o książce, która nosi tytuł „Dom  nad 
urwiskiem”, autorki  Mary Higgins Clark. Głównymi bohaterami  są Menley i jej mąż 
Adam- adwokat. Młoda pisarka Menley próbuje  wydobyć się z kryzysu psychicznego 
spowodowanego śmiercią dwuletniego synka. Szansą odzyskania równowagi jest 
przyjście na świat drugiego dziecka - córki. Pozwala to uratować ich małżeństwo.  
Wynajmują  dom na lato w  atrakcyjnej miejscowości na przylądku. Na kilka dni  
Adam wyjeżdża   do Nowego Jorku do pracy. W tym czasie w domu  zaczynają dziać  
się dziwne rzeczy.  Pewnego wieczoru Menley zostaje sama z dzieckiem.   W nocy 
słyszy płacz córki, wchodzi  do pokoju, lecz kiedy podnosić dziecko okazuje się, że to 
porcelanowa lalka. Przerażona słyszy za  plecami męski głos który mówi „to koniec 
Menley”. To bardzo ciekawa książka a zwłaszcza końcówka dlatego zapraszam do 
lektury.                   Paulina Kowalska 
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 Rada  Programowa postanowiła  przyznać nagrody pieniężne 12 osobom za 
sumienne  wykonywanie obowiązków, wzorową pracę, przestrzeganie dyscypliny i 
porządku. 23 grudnia   nagrody  z  dyplomami otrzymali:  M. Wachowska, A. 
Roguski, P. Kaniewski, M. Kaczmarek,  P.Opara ,   K. Skrzypczak, P. Sobkowski, 
J.Kowal, W.Połczyński, J.Furlatowski, A.Sass, K.Kramkowska. Wszystkim  
serdecznie gratulujemy i życzymy  dalszych  sukcesów.   
                  Redakcja       

 
 3 lutego odbył się pierwszy charytatywny Bal Starosty Chodzieskiego w 
Restauracji Tomex w Budzyniu. Dochód z tej imprezy został przekazany na wsparcie 
naszego Warsztatu. Celem balu charytatywnego w Budzyniu było wsparcie naszego 
Warsztatu poprzez licytację i wystawę naszych prac. Była wystawiona szklana kula, 
do której można było wrzucać pieniądze. Bal przebiegał w miłej i radosnej 
atmosferze, była na nim nasza delegacja: pani kierownik, Michalina Wachowska i ja. 
Odebraliśmy czek w kwocie dwa tysiące trzysta złotych. Pieniądze mają być 
przeznaczone na dofinansowanie naszej wycieczki. Bal rozpoczął się odtańczeniem 
poloneza, przygrywał zespół. Uczestników balu przywitał Pan Starosta Julian 
Hermaszczuk.  
          Przemo 

 

 

 
Byłam  w Restauracji Tomex w  Budzyniu na Balu Charytatywnym,   który 

zorganizował  starosta  Julian Hermaszuk. Razem ze mną była nasza Pani Kierownik 
i Przemek Kaniewski. Wszystkie pary, które wchodziły  na salę dostały  kwiatka i 
serduszko od  nas. Dostaliśmy  czek, za  który podziękowała  pani  Kierownik a ja 
powiedziałam, że za te pieniądze pojedziemy na wycieczkę. Potem był taniec 
polonez.   Fajnie go tańczyli zaproszeni goście, bardzo mi się to podobało.  Była 
zrobiona  wystawa naszych prac.  Cieszę się, że mogłam tam być.  

          Misia 
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W dniu 2 

lutego odbyły  się 
na Warsztacie  
urodziny  naszego 
kolegi Jacka 

Furlatowskiego. 
Jacek poczęstował 
wszystkich tortem, 
który upiekły Pani 
Elżbieta Goral i 
Pani Wiesława 

Zakręta. Podczas posiłku wjechał tort z wulkanem. 
Wszyscy odśpiewali Jackowi sto lat i złożyli życzenia. 
Później przyniesiono radio, na  którym  została włączona 
płyta z piosenką „40 lat minęło”. Jackowi życzymy  
wszystkiego najlepszego. 

                                                Krzysztof Tews  

 

  
 
Bardzo mi się podobała zabawa. Fajnym pomyłem było zaproszone osób 

towarzyszących. Była moja siostra. Fajnie się bawiła i za rok też chce być.   Było 
dobre jedzenie, toast  lampką szampana.  Super mi się tańczyło z wszystkimi. 
Szkoda, że  zabawa nie trwała do białego rana.  

 Misia  
 

9 lutego odbyła się zabawa karnawałowa. Wszystkich powitała pani kierownik 
Małgorzata Staszewska. Później przemówił pan starosta Julian Hermaszczuk, który 
wręczył czek w kwocie 5900 zł. Pieniądze te zostały zebrane na Balu Charytatywnym  
Starosty, który odbył się 3 lutego w restauracji Tomex w Budzyniu. Były tam też 
licytowane nasze prace. Następnie wznieśliśmy toast lampką szampana i 
zaśpiewaliśmy sto lat. Był dobry obiad, wszyscy dobrze się bawili. Odbyły się też 
wybory na Damy i Kawalerów oraz Króla i Królową Balu. Zabawa bardzo mi się 
podobała i był pyszny tort.  

Paulina Opara  
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Na zabawie kanałowej podobało mi się,  ładnie się wszyscy bawili. Była dobra  
muzyka i dobre jedzenie. Spotkał nas jako Warsztat wielki zaszczyt ponieważ  Pan 
Starosta Julian Hermaszczuk wręczył na ręce pani Kierownik czek w wysokości 
5900zł.Tylko szkoda, że nie było wśród nas  Cioci  Walerii  Jabłońskiej.  

 
        Wiesława  Paprzycka   

 
W tym roku zabawa była super  ponieważ   otrzymaliśmy od Pana Starosty na 

ręce naszej pani kierownik czek w wysokości  5900zł. Najpierw zaśpiewaliśmy 100 
lat i wznieśmy toast lampką szampana, potem podano obiad, po którym zaczęła się 
zabawa. Była piękna  muzyka i walce, które bardzo mi się podobały. W tym roku 
czułam, że jestem na prawdziwej  zabawie karnawałowej. Muzyka był wyraźna 
ponieważ nie było przy mikrofonach osób, które zawsze śpiewały. Wybrano też 
Damy i Kawalerów  Balu. Królową Balu  została Katarzyna Skrzypczak a Królem Balu 
został Adam Roguski.  Moim zdaniem zabawa się udała.       

Jola Kowal  
 

   
 

Na  zabawie karnawałowej było fajnie, grała muzyka i tańczyłem z fajnymi  
dziewczynami.  Była super  zabawa.  Chciałbym  żeby zabawa  była codziennie  w 
czwartek. 
           Hubert Skrzypczak  
 

Na zabawie   bawiłem się   przy  dobrej   muzyce,  było bardzo  miło i 
radośnie,  była  znakomita   atmosfera. Dobrze się tam czułem, często wracam 
myślami   do  tych   chwil. Bardzo mi się podobała sala przystrojona  balonami,  było 
bardzo uroczyście. Myślę  już o kolejnej  zabawie  w  przyszłym roku.   
 

               Przemo      
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Z okazji Walentynek, czyli święta zakochanych, Samorząd zorganizował 
oglądanie filmu – polskiej komedii romantycznej. Także zakupił słodki upominek dla 
każdego uczestnika. Niestety nie wszystkim się ta niespodzianka podobała. My, jako 
Samorząd, bardzo się staramy i wkładamy dużo wysiłku w organizację różnych 
imprez. Chcielibyśmy poczuć się doceniani i żeby szanowano naszą pracę.  

 
     Przewodnicząca Samorządu Michalina Wachowska   

 

   
 
 
 

 
Dnia  21 lutego odbyła się dyskoteka ostatkowa, którą zorganizował 

Samorząd. Była fajna muzyka, którą puszczała nasza instruktorka Pani Elżbieta 
Smocikowska. W trakcie dyskoteki była przerwa na ciastka i soki. W tym dniu odbyły 
się także imieniny uczestników: Kasi Skrzypczak, Jacka Furlatowskiego, Damiana 
Reinke, Marty Burzyńskiej, Weroniki Walczak. Dyskoteka była bardzo udana i dobrze 
się na niej bawiłem. 
            Krzysztof Tews                                                                                                                                                                                                         

 

 


