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  D n i a  11  s t y c z n i a ,  w  r a m a c h  z a j ę ć 
zawodoznawczych, pojechaliśmy do zakładu "Nowy 
Dom Okna", który mieści się na ul. Siejaka w 
Chodzieży. Oglądaliśmy jak wygląda produkcja okien, 
bardzo mi się podobało.                                                                                                                                    
                  Adam Roguski

 Pan oprowadził nas po zakładzie i opowiadał jak 
montuje się okna w domu. Mówił też o wyjazdach za 
granicę do Niemiec, Belgii czy Szwajcarii. Podobało mi 
się. Do zakładu pojechali: Hubert Księżniakiewicz, 
Paulina Opara, Weronika Walczak, Marcin Miklejewski, 
Adam Roguski oraz instruktor Agnieszka Gałycz-
Woźniak, stażysta Remigiusz Szeląg, no i ja.
                                                    
                                                       Hubert Skrzypczak

 Pan z produkcji opowiadał jak się robi ramy do 
okien za pomocą maszyn. W zakładzie produkowane 
są różne okna, które potem trafiają do Niemiec, Belgii 
czy Szwecji.
                                                       Marcin Miklejewski

 W zakładzie robią ramy do okien i wstawiają 
szyby. Pracuje tam 11 osób, w tym jedna kobieta, nie 
ma zmian, wszyscy pracują od 7:00 do 15:00. Wizyta 
bardzo mi się podobała, jednak praca tam jest bardzo 
ciężka.
                                                              Paulina Opara

Z wizytą w zakładzie „NOWY DOM OKNA”

Nasze prace wsparły WOŚP
26. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy odbył się w tym 
roku w niedzielę 14 stycznia a jego 

celem było pozyskanie środków „dla 
wyrównania szans w leczeniu 

noworodków”.

 Kolejny już raz włączyliśmy się do 
tej pięknej akcji. Prace wykonane przez 
naszych uczestników wzięły udział w 
licytacji w sztabach w Chodzieży i 
Szamocinie.
   „Potrzeby są ogromne, a my, wybierając 
temat każdej zbiórki, musimy być pewni, 
że przy pomyślnym wyniku Finału uda 
nam się postawione cele zrealizować. A to 
nie jest łatwe – wszyscy zwłaszcza w 
ostatnich dniach widzimy, z jak wieloma 
bolączkami boryka się dziś cały system 
ochrony zdrowia w Polsce" - Jurek 
Owsiak.”
     (red.)
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W tym roku możecie także wypełnić PIT przez  internet i przekazać 1%, link:
https://www.e-pity.pl/pit-2017-program-online-epity-2018-KRS-0000035984--909

„Klub kawalerów”

     Dnia 09.02.2018 roku poszłam do Chodzieskiego 
Domu Kultury, z wybranymi uczestnikami  z 
Warsztatu,  na przestawienie pod tytułem „Klub 
Kawalerów”. W przestawieniu grała Weronika - córka 
pani  Małgosi  Cyranowskie j .  Przestawienie 
opowiadało o  kilku kawalerach, którzy twierdzi, że 
nigdy się nie ożenią. Bardzo mi się podobało, było 
zabawnie, miło  spędziłam czas.
                                                 Paulina Kowalska

     Podobało mi się jak Pani Dzidziulińska namawiała 
wszystkich chłopaków aby się klub kawalerów  
rozpadł i żeby w końcu znaleźć swoje drugie połówki i 
żeby się ożenili i szanowali swoje żony.

                                                Hubert Skrzypczak

     W piątek 09.02.2018r. poszliśmy z WTZ do 
ChDK na przedstawienie pt.: „ Klub Kawalerów”. 
Na ten spektakl zaprosiła nas Weronika 
Cyranowska, która występowała w roli pani 
Dzidziulińskiej, były zarezerwowane dla nas 
miejsca na widowni. Na scenie występowała 
młodzież z I LO im. Św. Barbary w Chodzieży. W 
spektaklu było dziesięciu aktorów, każdy z nich 
miał ciekawą rolę i ciekawie odgrywał swoją 
postać. Najbardziej podobała mi się scena z 
panem Piorunowiczem, który wstąpił do Kluby 
Kawalerów po tym, jak rozstał się ze swoją 
żoną. Historia tego rozstania była ciekawa 
bowiem zostawił żonie pozew rozwodowy z 
powodu lampki nocnej i zapałek. Kłaść się spać 
nie lubił,  gdy lampka była zapalona. Żona 
zapalała ją a on gasił, znowu zapalała i znów 
gasił i tak w kółko. Była to śmieszna scena a 
zapałki, które lubił mieć, ciągle mu chowała. 
Również podobała mi się scena gdzie zagrała 
Weronika Cyranowska czyli pani Dzidziulińska, 
jak zamawiała herbatę. Przedstawienie bardzo 
mi się podobało. Na koniec  wręczyliśmy 
a r t y s t o m  p o  k w i a t k u  z  c e r a m i k i  i 
pogratulowaliśmy występu.
                                              Kasia Skrzypczak                                                                                        

      Bardzo mi się podobało te przedstawienie. W 
pewnym momencie była bardzo śmieszna scena, w 
której chłopaki byli sami i byli też zazdrośni o 
dziewczyny.

                                            Agnieszka Troszczyńska



        15 stycznia byliśmy w przedszkolu na ul. Bosej 
12 w Chodzieży. Pojechaliśmy wraz z instruktorami: 
Danutą Drzewiecką - Piechowiak i Agnieszką 
Gałycz - Woźniak oraz uczestnikami: Jolantą Kowal, 
Karolem Woźniakiem, Adrianem Szajowskim, 
Marcinem Miklejewskim. Robiliśmy z dziećmi 
serduszka z gliny, wałkowaliśmy glinę przez szmatki 
i potem wycinaliśmy serduszka za pomocą foremek. 
Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

                                               Hubert Skrzypczak

           W przedszkolu zapoznaliśmy się z dziećmi a 
później pomagaliśmy im zrobić serduszka z gliny. 
Na zakończenie spotkania dzieci zaśpiewały 
piosenkę o krasnoludkach i zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie.

                                                    Jolanta Kowal

Spotkania integracyjne z przedszkolakami
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       Zajęcia integracyjne z dziećmi odbyły się 6 
lutego 2018 roku w Niepublicznym Przedszkolu 
nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. 
Każdy z nas wspominał jak sam chodził do 
przedszkola, a na półkach znajdowały się 
kolorowe zabawki i przybory do edukacji. Z 
przedszkolakami robiliśmy dzisiaj gliniane 
serduszka. Na koniec dzieci zaprosiły nas do 
kółka i razem tańczyliśmy i śpiewaliśmy piosenkę 
o zimie. Spotkanie bardzo mi się podobało.
                                             Jolanta Kowal

Imprezowo zakończyliśmy 

karnawał!
      Dnia 13.02.2018 roku od godziny 9:30 do 13:30 
odbyła się dyskoteka walentynkowa  u nas na 
Warsztacie, którą zorganizował Samorząd WTZ. 
Tańczyliśmy do różnych piosenek i potem była 
przerwa na słodki posiłek ufundowany także przez 
Samorząd. Były też imieniny uczestników, którzy 
dostali prezenty i składaliśmy im najlepsze 
życzenia. Po posiłku  dyskoteka trwała dalej i jak 
odjeżdżała ostatnia tura do domu to zaczęliśmy 
sprzątać salę. Bardzo mi się podobała dyskoteka, 
ładnie się bawiliśmy i wszyscy byli zadowoleni.

                                               Hubert Skrzypczak

    Dnia  13.02.2018 roku  odbyła się w Warsztacie 
dyskoteka ostatkowo - walentynkowa. Zabawę 
zorganizował Samorząd,  również ufundował małe 
torciki.  Ja miałam torcik z białą czekoladą z 
powidłami w środku. Było bardzo fajnie, tort był 
pyszny.

                                               Paulina Kowalska 
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Karnawałowe szaleństwo w Margoninie
Dzień 28 stycznia 2018r., niedziela, godzina 14:00, pozostanie na długo w mojej pamięci. Właśnie 

wtedy nasz Warsztat, kolejny raz, bawił się na zabawie karnawałowej , wraz z zaprzyjaźnionym 
Warsztatem z Ujścia i pozostałymi gośćmi, w Restauracji „Komfort” w Margoninie.  Na wstępie 

imprezy było krótkie przemówienie naszej pani kierownik Małgorzaty Staszewskiej. Potem 
wznieśliśmy toast lampką szampana. Bawiłam się super przy cudownej muzyce. Oprócz wyborów 

króla i królowej , a także dam i kawalerów balu, nowością w tym roku była niespodzianka, którą 
przygotował dla wszystkich nasz Samorząd w postać fotobutki. Każdy z nas mógł sobie zrobić 

zdjęcie z fajnym nakryciem głowy. Też mogliśmy skosztować pysznego jedzonka.

                                                                                                                                     Joanna Kienic

      Zrobiono trzy zdjęcia z fotobudki, była z tego niezła 
frajda, to było szaleństwo.
                                                        Adrian Szajowski

     Zabawę, jak co roku, rozpoczęła kilkoma słowami 
pani kierownik, pan starosta Julian Hermaszczuk 
powiedział również parę słów. Jako skarbnik 
Samorządu WTZ przeczytałam informację o 
fotobudce, którą Samorząd ufundował dla wszystkich 
uczestników zabawy. W fotobudce zrobiłam sobie 
zdjęcia z Asią, Pawłem, Przemkiem. Później jeszcze z 
panią Gosią Cyranowską i Szymonem. Trzeci raz 
zrobiłam zdjęcia z Cezarym i Łukaszem. Podczas 
zabawy był konkurs na króla i królową balu oraz damy i 
kawalerów balu. Była świetna zabawa. Zdjęcia z 
fotobudki będą fajnymi pamiątkami z tej zabawy.

                                                        Paulina Kowalska

     Na zabawie w Margoninie wszyscy się bawili 
doskonale, tańczyliśmy do różnych piosenek. Był toast 
lampką szampana i obiad, później był tort i placki. 
Zabawa była udana, szkoda, że trwała tak krótko. 
Mógłbym się bawić do 22:00!  Tańczyłem z 
dziewczynami, także z Warsztatu z Ujścia.

                                                      Hubert Skrzypczak
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Życzenia walentynkowe
 W Dniu Świętego Walentego masz życzenia 
z serca mego, od początku znajomości w moim 
sercu stale gościsz i zostaniesz tam do końca, bo to 
rzecz nieustająca - dla p. Gosi Cyranowskiej od Kasi 
Skrzypczak.

 Niech pan Wojtek zrobi dobrą kolację dla 
żony. Udanych Walentynek - Anna.

 Panie Marku - niech pan wymasuje nogi 
żonie. Jesteś dobry kierowcą - Adam R.

 Wszys t k i ego  dob rego  w  Dn iu  Św. 
Walentego, dużo radości, dużo czułości a przede 
wszystkim morza miłości - dla Agnieszki Gałycz.

 Wiesiu jesteś dobrą koleżanką - Anna.

 Dla pani Gosi Cyranowskiej za super wyjścia 
na imprezy - Jola Kowal.

 Jesteś super kolegą i robisz fajne doniczki - 
dla Adama od Joli Kowal.

 Dla pani Eli Goral - lubię panią - Anna.

 W Dniu Walentynek mocno całuję i słowem 
kocham się podpisuję - Werka dla Krzysia Tewsa.

 Hubert Skrzypczak - lubię Cię - Anna.

 Panie Andrzeju, niech pan zrobi dobry obiad 
dla żony - podpowiada dobra koleżanka Anna.

 Miłość jest jak róży kwiat, jak tabliczka 
czekolady, jak czerwone serce, które wciąż bije dla 
Ciebie - dla kadry od Agnieszki Troszczyńskiej.

 Serduszka dla kochającego Czarka od 
kochającej Magdy.

 Dla Huberta Księżniakiewicza żeby był 
wesołym kolegom - Hubi.

 Ten liścik z całuskami dziś do Ciebie leci, 
humor Ci poprawi a w sercu żar roznieci. Pomyśl 
dzisiaj o mnie tak słodko i miło, żeby w środku zimy 
cieplej się zrobiło - dla pani Agnieszki.

 Agnieszko Troszczyńska poszukaj sobie w 
końcu jakiegoś faceta, a nie ciągle samotna taka. 
Wesołych Walentynek życzy Adaś R.

 Mały Szymon, kocham Cię. Anna. 

 Dla wszystkich Warsztatowiczów z okazji 
Walentynek dużo zdrowia w szczęściu i miłości 
życzy Obieżyświat.

 Moje serce zakochane, tylko tobie jest 
oddane. Daj mi serce Twoje będzie nas 
szczęśliwy dwoje dla Szymona życzy Ewa.

 Jesteś cudem nad cudy, z Tobą nie ma 
nudy! Kocham Cię nad życiechoć to ukrywam 
skrycie…Bądź, proszę mym Walentym zawsze 
uśmiechniętym - dla Huberta życzy Ewa.

 Z okazji Walentynek dla wszystkich 
uczes tn ików z  pracowni  gospodars twa 
domowego. najlepsze życzenia od waszej 
Walentynki.

 Dla Weroniki Walczak - moje kochane 
serduszko życzy Szymon Płonka.

 Uśmiech na twarzy, słońce na niebie i 
miłość w sercu, to wszystko dla Ciebie! - kamelia 
dla Adama.

 Od tajemniczych dziewczyn - Jak burza 
niszczy góry, doliny, tak chłopak niszczy serce 
dziewczyny. Bo w każdym chłopaku wąż się 
ukrywa, nie kochaj żadnego a będziesz 
szczęśliwa.

 Uśmiech na twarzy, słońce na niebie i 
miłość w sercu, to wszystko dla Ciebie! - od 
Kameli dla Marcina.

 Ten skromny widok, dla pięknych twych 
oczek,  na świętego Walentego,  w dniu 
zakochanego. Czytając choć pomyśl przez 
chwilę, że ten co wysyła, wspomina kocha Cię 
mile - dla Jacka życzy Ewa.

 Od chłopaków ze stolarni - Miłość jest 
piękna, czasem przyjemna, lecz tylko wtedy gdy 
jest wzajemna.

 Weroniko, jesteś dobrą przyjaciółką. Adam 
Roguski, przyjaciel.

 Jesteś bliską mi osobą,krótko mówiąc 
kocham Cię. Chcę być zawsze tylko z Tobą,
Twą bliskością cieszyć się. Pragnę patrzeć jak 
się śmiejesz i jak ronisz smutku łzy. Uwierz 
proszę, że istniejesz w moim sercu tylko Ty -
dla Czarka od Ewy.

 Anna Sass - lubię Cię - Hubi.
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 Dla Weroniki Walczak - jesteś fajną 
koleżanką - Hubi.

 Najlepsze życzenia na Walentynki 
dla fajnego chłopca,od fajnej dziewczynki.
Dla Adama życzy Ewa.

 Słówko jedyne, słóweczko małe, czasem 
wystarcza na życie całe. Ono wyjaśnia życia 
zawiłość, małe to słówko! Brzmi ono Miłość! Dużo 
miłości życzy wszystkim pani Wiola.

 Powinno wiedzieć serce Twoje jakie jest imię 
moje, ten kto pisze jest Ci dobrze znany, ten kto 
czyta jest stale kochany. Dla pani Wioli Kasia 
Skrzypczak.

 Bardzo lubisz śpiewać piosenki i każdy chce 
je słuchać, Twoich zakręconych piosenek - dla 
Huberta Skrzypczaka od Joli Kowal.

 Życzenia walentynkowe dla Marcina od 
Eweliny.

 Życzenia zdrówka dla Przemka od Eweliny.

 Chcę miłości z Szymkiem - Ewelina.
 Życzę dużo miłości Asi, pani Eluni Goral, pani 
kierownik Gosi, pani księgowej Magdzie, pani 
Agnieszce Mazur, Wiesi i Magdzie. Buzi i chce 
miłości - Ewelina.

 Na górze róże, na dole fiołki a my się 
kochamy jak dwa aniołki. Dla kochanej Marty B. 
życzy Miki.

 Dla Pauliny Opary od Szymona Płonki - życie 
jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie 
zrozumie.

 Dla Krzysztofa Gruntkowskiego - dużo 
zdrowia w szczęściu i miłości z okazji Walentynek od 
Bobasa.

 Dla pani Agnieszki mazur oraz dla pani 
Agnieszki Gałycz - Woźniak - wszystkiego 
najlepszego z okazji Walentynek, dużo zdrowia i 
szczęścia oraz w podziękowaniu za to, co panie dla 
mnie robią - Obieżyświat.

 Dla pana Marka żeby był miły dla żony - 
przyjaciel Hubi.

 Dużo szczęścia i miłości  od wysokiej 
ks ięgowe j  d la  wszys tk ich  uczes tn ików i 
pracowników WTZ.

Lubię Cie Łukasz, jesteś fajnym kolegom - Hubi.

 Kochaj ile w sercu wiary, bo to przecież 
nie są czary, że gdy mamy miłość w sobie, ona 
daje radość Tobie.
 To rozkwitasz pięknie tak, jak się wiosną 
budzi kwiat, co promyki pierwsze czuje, słońce 
nimi go całuje.
 Bo w nas miłość czyni cuda i wierzymy, że 
się wszystko uda - dla wszystkich gorące 
życzenia miłości od BIURA.

 Kasia Skrzypczak, lubię Cię - Hubi.

 Wszystkiego najlepszego z okazji 
Walentynek życzy Krzysztof. Kocham Cię.

 Dla Paul iny Opary - jesteś fajną 
koleżanką - Hubi.

 Pani Elu Smocikowska życzę dziś 
masażu, dobrego obiadu i kolacji - Adam R.

 Ewa Kanty - Twój przyjaciel, Adam 
Roguski, tylko myślę o Tobie.

 Dla Kamci - o Kamciu, Kamciu, jakie Ty 
masz piękne oczy, ja bardzo w życiu kocham 
Cię. Adam Roguski.

 Dla Adriana Szajowskiego - jesteś fajnym 
kolegą - Hubi.

 Dla Krzysia Tewsa - jesteś fajnym kolegą i 
bądź wesoły - Hubi.

 Wielkie serce dla Joli Kowal od Adama 
Roguskiego z wioski Sokolec, od Sokolnika. Jolu 
zostań ze mną w pracowni.
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 Panie Andrzeju niech pan przygotuje 
romantyczną kolację dla żony - dobry przyjaciel 
Hubi.

 Adam Roguski lubię Cię - Hubi.

 Jola Kowal lubię Cię - Hubi.

 Madzia Kaczmarek - wszystkiego 
najlepszego z okazji Walentynek! - Anna.

 Dla Królowej Kuchni - wszystkiego 
najlepszego z okazji Walentynek, dużo zdrowia i 
szczęścia od Obieżyświata.

 Dla Króla Warsztatowego Wozu - 
wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek, dużo 
zdrowia i szczęścia od Obieżyświata.

 Dla Weroniki Walczak, Ewy Kanty, Marty 
Burzyńskiej oraz Piotra Małki - dużo zdrowia w 
szzcęściu i miłości - od Bobasa, w podziękowaniu 
za dobrą pracę.

 Dla pana Andrzeja Pływaczyka w 
podziękowaniu za super zajęcia - od Bobasa w 
zdrowiu, szczęściu i miłości.

 Dla pani Małgorzaty Cyranowskiej z okazji 
Walentynek dużo zdrowia w szczęściu i miłości od 
Bobasa, w podziękowaniu za super zajęcia.

 Dla pani kierownik Małgorzaty Staszewskiej z 
okazji Walentynek dużo zdrowia i szczęścia od 
Bobasa.

 Miłość jest piękna, czasem przyjemna, lecz 
tylko wtedy gdy jest wzajemna. W Dniu 
Zakochanych spełnienia wszystkich marzeń życzy 
Weronika Szymonowi Płonce.

 Paulino Kowalska kocham Cię - Hubi.

 Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 
miłości i szczęścia życzy Paulina Opara Wojtkowi 
Połczyńskiemu.

 Dla Karola Woźniaka i wszystkich 
warsztatowiczów - dużo zdrowia  w szczęściu i 
miłości.

 Ile kwiatów na wiosnę, ile gwiazd na niebie, 
tyle miłości mam dziś tylko dla Ciebie. - dla Huberta 
Księżniakiewicza od Pauliny Opary.

Miłość jest piękna, czasami przyjemna, lecz tylko 
wtedy gdy jest wzajemna. p.S. Staraj się, Marta.

 

 Dla Ewy Kanty - jesteś fajną koleżanką - 
Hubi.

 Dla pana Wojtka, żeby zrobił obiad dla 
żony - przyjaciel Hubi.

 Dla rehabilitanta Wojciecha Chyry dużo 
zdrowia i szczęścia od Bobasa w podziękowaniu 
za super ćwiczenia.

 Dla królowej strzykawek najlepszego z 
okazji Walentego, dużo zdrowia w szczęściu i 
miłości, w podziękowaniu za super ćwiczenia - 
Obieżyświat.

 Dla nowej grupy ogrodniczo - plastycznej - 
dużo zdrowia, szczęścia i miłości na Walentynki 
od Bobasa.
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