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21 grudnia 2018 roku, wraz z zaproszonymi gośćmi, 
zasiedliśmy do wspólnego stołu, przełamaliśmy się 
opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.

     W piątek o godzinie 10:00 byliśmy na spotkaniu opłatkowym 
w Restauracji "Kameralna"  w Chodzieży. Była wspólna 
modlitwa, później opłatek i życzenia. Później jedliśmy potrawy 
wigilijne, a jedzenia   było  dużo. Przyszedł  pan burmistrz  a 
Łukasz  jak go zobaczył to się poszedł z nim przywitać jak nie 
wiem co. Kasia płakała, ale to normalne   a jedzenia  było dużo i  
smakowało mi wszystko. Jak nie mogłam już dwóch pierożków 
zjeść to Kasia mnie uratowała. Naprawdę było świetnie i 
wszystko  było smaczne, mniam  mniam.
                                                   
                                                                   Joanna Kasperska

    Na wigilię przybyli zaproszeni goście, byliśmy w Restauracji 
"Kameralna". Było fajnie, był opłatek i potrawy wigilijne. 
Dostaliśmy także prezenty gwiazdkowe. Po świętach mieliśmy 
wolne i świętowaliśmy Nowy Rok, było dużo petard.

                                                                  Cezary Janiszewski 

SPOTKANIE WIGILIJNE W RESTAURACJI 
"KAMERALNA”

       Dnia 10 stycznia 2019 roku poszliśmy zwiedzić Centrum Edukacji 
Zawodowej w Chodzieży. Najpierw zwiedzaliśmy pracownię 
gastronomiczną, potem elektromechanikę, fryzjerstwo, krawiectwo, 
ślusarstwo i inne. Na zakończenie był poczęstunek: ciemny, pieczony 
chleb, ciastka i herbata. Za zaproszenie serdecznie dziękujemy Pani 
Dyrektor. 
                                                                                 Jolanta Kowal

      W szkole zawodowej są różne pracownie, np.: technik obsługi 
turystycznej, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, 
ślusarz, operator obrabiarek skrawających i usług gastronomicznych.
                                                                          Marcin Miklejewski
     
     Wyjście do szkoły podobało mi się, zwiedzaliśmy tam różne 
pracownie. Pierwszy raz w życiu uczyłam się szyć na maszynie do 
szycia. Był tam zakład fryzjerski, można było sobie zrobić piękne 
fryzury. A na końcu można było się poczęstować pieczonym chlebem i 
ciastkami, była też kawa i herbata. Później byliśmy na zakupach.
                                                                Agnieszka Troszczyńska

   10 stycznia wybraliśmy się do CEZ-u aby zobaczyć jak uczy się 
różnych zawodów i zdobywa umiejętności. Zostaliśmy przyjęci bardzo 
gościnnie, zobaczyliśmy jak się wypieka ciasteczka oraz chleb 
orzechowy. Wizyta była bardzo udana, atmosfera radosna, dużo 
rzeczy mogliśmy zobaczyć - Przemysław Kaniewski.
W szkole bardzo mi się podobało. Pierwszy raz próbowałam szyć na 
maszynie. Najbardziej podoba mi się zawód kucharza.
                                                                                    Paulina Opara

BYLIŚMY W CENTRUM EDUKACJI 
ZAWODOWEJ
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WSPIERAMY WOŚP
          13 stycznia  2019r., w niedzielę odbył się 
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Finałowa impreza odbyła się o godzinie 16:00 w 
Chodzieskim Domu Kultury. Oprócz koncertów 
odbyła się także licytacja, podczas której można 
było zakupić prace wykonane przez uczestników 
naszego Warsztatu. 
       Dziękujemy za udział w licytacji. Jak głosiło 
hasło tegorocznego finału: "Pomaganie jest 
dziecinnie proste". 
        Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych.

                                                                 (red.)

ZAJĘCIA KRAWIECKIE W FERIE
      W ferie zimowe  przychodziła do nas pani 
Agnieszka Rettig, która jest nauczycielką w Centrum 
Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Uczy zawodu 
krawca. Wytłumaczyła nam działanie maszyn do 
szycia i parownicy. Pokazała jak się obsługuje te 
sprzęty. Najpierw próbowaliśmy prasować, a później 
szyć na maszynie do szycia. To były bardzo ciekawe 
zajęcia.
                                 Maciej Wyszomirski, Ewa Kanty, 
                                            Agnieszka Troszczyńska.

      17 stycznia poszliśmy dwoma 
p r a c o w n i a m i  d o  C u k i e r n i 
K ró l ewsk ie j  w  Chodz ieży. 
Spotkal iśmy tam koleżankę 
Terenię, która kiedyś chodziła do 
nas na Warsztat. Bardzo mi się 
podobało i uważam ten dzień za 
udany.

                            Paulina Opara

WYJŚCIE DO KAWIARNI
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WYBORY DO SAMORZĄDU
    W styczniu swoją dwuletnią kadencję zakończył nasz 
warsztatowy Samorząd, który tworzyli: Paulina Opara - 
przewodnicząca, Paulina Kowalska - skarbnik, Weronika 
Walczak i Adam Roguski - członkowie. 

Serdecznie dziękujemy Wam za ciężką pracę, ciekawe 
pomysły i organizację różnych imprez, między innymi za: 

warsztaty mydlarskie, fotobudkę na naszej zabawie 
karnawałowej, wyjścia do kina i dyskoteki.

   Wybory do nowego Samorządu poprzedziła kampania 
wyborcza. Kandydaci samodzielnie wykonali plakaty, 
zachęcające do głosowania na nich. 
     Wybory do nowego Samorządu odbyły się w naszym 
Warsztacie 16 stycznia 2019 roku.Każdy uczestnik mógł 
oddać głos na dwóch wybranych przez siebie kandydatów. 
Ogółem w wyborach wzięło udział 34 uczestników.
W skład komisji wyborczej weszły: Danuta Drzewiecka - 
Piechowiak i Elżbieta Smocikowska.

Wyniki wyborów są następujące: 

Przewodnicząca została Paulina Opara,
skarbnikiem Joanna Kasperska,

sekretarzem Ewa Kanty. 
Członkami zostali: 

Marcin Miklejewski i Hubert Księżniakiewicz.

Nowemu Samorządowi serdecznie gratulujemy i życzymy 
udanej i owocnej pracy.
Głównym zadaniem Samorządu jest rozwiązywanie 
bieżących problemów, a także planowanie i organizowanie 
różnych imprez. Członkowie Samorządu są przedstawicielami 
wszystkich uczestników WTZ.
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ŻYCZENIA 
WALENTYNKOWE

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

   Dla Przemysława Małachowskiego - Na górze róże, na 
dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki - Weronika.

   Anonim - Miłość to piękny kwiat, miłość otacza  świat, 
miłość ociera łzy. Moją miłością jesteś Ty.

   Dla Karola dużo miłości przez cały rok śle Genia.

   Dla Adriana Szajowskiego - jesteś fajnym kolegą. Lubię 
Cię - Ola.

   Z okazji Walentynek dużo miłości, szczęścia dla WTZ 
od Geni.

   Walentynka dla pani Agnieszki - Gałycz Woźniak - 
Damian Reinke.

   Dla pani Doroty, Magdy, Gosi z biura i drugiej pani Gosi, 
dla Wojtka, pani Eluni Goral i pana Marka Gorala dużo 
miłości życzy Jacek.

    Dla pana Andrzeja - wiosną, latem czy w zimie, zawsze 
w mym sercu wyryte jest Twoje imię - Twoja Walentynka.

   Kochaj, szalej, nie pytaj co dalej, całuj i grzesz, miłością 
się ciesz - dla pani Eli G. - K.S.

   Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze, a ja do 
Ciebie Walentynkę piszę. Piszę powoli, piszę dokładnie, 
niech każde słowo w sercu zapadnie - dla pani Eli S. - 
Damian Holka.

   Walentynka dla pani kierownik WTZ - Małgorzata 
Wendland.

Szalonych Walentynek dla Adriana życzy Piotr Matysiak.

    Dla pana Marka Gorala - koło mego łóżka przechodziła 
wróżka, kazała mi się wpisać do Twego serduszka - twoja 
Ewa.

    Dziś Święty Walenty może sprawić cuda, dzięki niemu 
miłość znaleźć Ci się uda. Słońce roznieci, znów 
zaświeci w sercach żar, a my w środku zimy śnieg i lód 
stopimy - dla koleżanek z grupy Kasi i Małgosi - Damian 
Holka.

   Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, dużo 
uścisków -, samych radości - dla Madzi S. - 
P.Matysiak.

   Z okazji Walentynek dużo szczęścia i radości 
dla całej grupy ceramicznej.

   Z okazji Walentynek życzę udanych i szalonych 
Walentynek dla Adama Roguskiego i Szymona 
Płonki od kolegi Adriana Szajowskiego.

Dla Oli Grośty buziaczki od Piotra Matysiaka.

   Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek 
dla Danusi życzy Piotr Matysiak.

   Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej, całuj i grzesz, 
miłością się ciesz - dla Szymona Jęziołowskiego - 
Kasia Skrzypczak.

   Dla pani Agnieszki Mazur - jeżeli ujżysz na 
niebie gwiazdę, która drga, to nie pytaj kto Cię 
kocha, bo Cię kocham ja - Twój Walenty.

   Dużo miłości i radości z okazji Walentynek dla 
Damiana R. od Kasi Skrzypczak.

   Kochaj i szalej, nie pytaj co dalej, całuj i grzesz, 
miłością się ciesz - z okazji Walentynek dla 
Pauliny Kowalskiej od Misia Hubisia.

   Ten uścisk z całusem dziś do Ciebie leci, humor 
Ci poprawi, a w sercu żar roznieci. Pomyśl dziś o 
mnie tak słodko i miło, żeby w środku zimy cieplej 
się zrobiło - dla Marcina Miklejewskiego od Twojej 
sympatii Joanny Kasperskiej.

   Dla pani Madzi księgowej - chcę być Twoim 
słoneczkiem - Ola.

   Kochana pani Gosiu Cyranowska, jest pani 
fajną kobietą. Lubię Panią - Ola.

   Dla pani Agnieszki Gałycz - Woźniak - wiosną, 
latem czy w zimie, zawsze w Twym sercu ukryte 
jest Twoje imię - Twój Walenty.

   Dla Przemka Kaniewskiego - koło mego łóżka 
przechodziła wróżka, kazała mi się wpisać do 
Twojego serduszka - od Ewy.

 Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, dużo 
liścików, samych radości, spełnienia marzeń, 
moc słodyczy w Dniu Walentego życzy dla 
Pauliny Kowalskiej i Joanny Kasperskiej - Miś 
Hubiś.
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poprawi, a w sercu żar roznieci. Pomyśl dzisiaj o 
mnie tak słodko i miło, żeby w środku zimy cieplej się 
zrobiło. Dla miłej Małgosi Wendland - Damian R.

   Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, dużo 
uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń, moc 
słodyczy w dniu Walentego Przemkowi M. życzy 
Kasia Skrzypczak.

   Życzę dużo radości, miłości dla pana Andrzeja 
Pływaczyka, pani Doroty Ryszewskiej - Łabędzkiej z 
okazji Walentynek - Adrian Szajowski.

    Wiara, nadzieja, miłość - to życia ogniwa. Wierz, 
kochaj, miej nadzieję, a będziesz szczęśliwa - dla 
Marty B. życzy Marcin M.

   Kocham Olę, bądź moją dziewczyną - od 
Cezarego.

   Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze, a ja do 
Ciebie Walentynkę piszę. Pisze powoli, piszę 
dokładnie, niech każde słowo w sercu zapadnie - dla 
Joanny Kasperskiej od Misia Hubisia.

   Przyjaźń jest piękna, piękniejsza od słońca lecz 
tylko wtedy  gdy wytrwa do końca. W myślach się 
gubię, po prostu Cię lubię - dla Danki Drzewieckiej - 
Piechowiak od Agnieszki Troszczyńskiej.

   Serce serce pokochało, serce sercu serce dało, 
serce serce bardzo prosi, niech go serce w sercu 
nosi - od Marcina Miklejewskiego dla Joanny 
Kasperskiej.

     Dla pani kierownik - jesteś kochana - Ola.

   Dziś Święty Walenty może sprawić cuda - dzięki 
niemu miłość znaleźć Ci się uda. Słońce znów  
zaświeci, w sercach żar roznieci, a my w środku 
z imy  śn ieg  i  l ód  s top imy  -  d la  Mac ie ja 
Wyszomirskiego - K.S.

   Ten pamiętnik zginąc może, zetrze się pisanie, 
lecz wryta miłość w sercach na zawsze pozostanie - 
od Magdy dla Czarka.

   Z okazji Święta Walentego dużo zdrowia, 
spełnienia marzeń dla Ani Sass - D.R.

Jacek Furlatowski lubię Cię! - Łuki

Pani Gosia C. i Aka - kocham Cię. Jans Bond.

Ela S., mój synku! Lubię Cię - Łukasz.

Pan Marek Goral, mój synku, wesołych Walenty

   Pan Marek Goral mój synku, wesołych Walentynek - 
Łukasz.

    Możesz nie pamiętać tabliczki mnożenia, ale nie 
zapomnij mojego imienia, pamiętaj o mnie zawsze i 
wszędzie - Walentynka dla Kasi Skrzypczak od 
Macieja.

   Jesteś moim słońcem, wiatrem w upalny dzień, 
jesteś moim szczęściem, po prostu kocham Cię - dla 
Agnieszki Gałycz - Woźniak od Ewy.

  Walen tynka  d la  Ewy Kanty  od  Mac ie ja 
Wyszorirskiego.

   Dla Marcina Miklejewskiego - na górze róże, na dole 
fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki - od Weroniki.

   Dla Szymona Płonki - na górze róże, na dole fiołki, 
my się kochamy jak dwa aniołki - Twoja Walentynka.

   Dla Szymona Jęziołowskiego dużo miłości z okazji 
Walentynek życzy Twoja Walentynka.

   Asiu lubię Cię. Wszystkiego najlepszego życzy Piotr 
Matysiak.

   Dla Agnieszki Troszczyńskiej i Oli wesołych 
Walentynek życzy kolega Jacek.

   Dla Wiesi Paprzyckiej dużo buziaczków przesyła 
Jacenty.

   Dla Danki, Elżbiety, Agnieszki Mazur i Agnieszki 
Gałycz, Andrzeja wszystkiego najlepszego życzy 
Jacek.

   Dla pani dyrektor, pani Doroty, Andzia. Mój synku 
kocham Cię - Łukasz.

   Dla Huberta Księżniakiewicza - na górze róże, na 
dole fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki - Twoja 
Walentynka.

    Walentynka dla pani Agnieszki Mazur od Ewy.

    Miłość to piękne słowo, ten je dokładnie zrozumie, 
kto pokochał raz gorąco i więcej już kochać nie 
umie.Bądź jedną z tych, co kochać umie. Bądź jedną z 
tych, co przyjaźń zna. Bądź jedną z tych, co łzy 
zrozumie. Bądź jedną z tych, co serce ma - Kamelia.

   Dla wspaniałych chłopaków z WTZ - Kaczika i 
Pepeta.
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   Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek dla 
całej grupy ceramicznej z chodzieskiego WTZ-u 
życzy instruktor Danuta.

   Z okazji Walentynek dla grupy gospodarstwa 
domowego serdeczne życzenia od pa Eli.

   Dla małego Szymka - dużo zdrówka i miłości życzy 
Ania.

   Najlepsze życzenia z okazji Walentynek, dużo 
miłości, szczęścia i radości każdego dnia - dla 
uczestników z pracowni komputerowej - od 
instruktor Czarnej.

   Dla pani pielęgniarki Doroty wszystkiego 
najlepszego z okazji Walentynek, dużo zdrowia w 
szczęściu i miłości,  w podziękowaniu za wspaniałe 
spacery – od cichej Walentynki.

    Dla pana rehabilitanta  Wojciecha Chyry 
wszystkiego najlepszego z okazji Walentego w 
podziękowaniu za udostępnienie sali  na ćwiczenia i 
dużo zdrowia – Bobas.

   Dla króla warsztatowego wozu- wszystkiego 
najlepszego z okazji walentynek,  dużo zdrowia – od 
Obieżyświata. 

    Dla królowej kuchni, w podziękowaniu za pyszne 
poczęstunki, oraz dużo zdrowia z okazji Walentego 
od Bobasa.

   D l a  Ł u k a s z a  J a n c o n a ,  d l a  S z y m o n a 
Jęziołowskiego,  dla Weroniki Walczak oraz dla Anny 
Sass, w podziękowaniu za wspaniałą współpracę 
oraz dużo zdrowia i szczęścia w miłości z okazji 
święta zakochanych od-Obieżyświata.

   Dla pań z biura- dużo zdrowia i szczęścia oraz 
wszystkiego najlepszego z okazji Świętego 
Walentego – od Obieżyświata.

   Dla Krzysztofa Gruntkowskiego z okazji walentynek 
dużo zdrowia i szczęścia oraz uśmiechu na twarzy – 
od Obieżyświata.
 
   Dla pani Małgorzaty Cyranowskiej oraz Damiana 
Reinke i Damiana Holki,  Małgorzaty Wendlad oraz 
Kamelii Kramkowskiej w podziękowaniu za dobrą 
pracę w pierwszym półroczu oraz w następnym – od 
Obieżyświata. 

     Dla wszystkich pozostałych warsztatowiczów z 
okazji dnia zakochanych dużo zdrowia i szczęścia 
oraz  miłości –od Obieżyświata.

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży

ul. Zdrojowa 14a,  64-800 Chodzież

Przekaż

podatku

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Przekazanie 1% ułatwi nam realizacje działań, 

a naszym podopiecznym da szansę godnego życia.

Numer konta: 61 1090 1317 0000 0000 3100 0261

(67) 282-09-51     nonprotchodziez@wp.pl     www.fundacja.interprop.pl 
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Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Chodzieży

www.wtz.netbiz.pl
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Zajęciowej w Chodzieży
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Zachęcamy do przekazania 1% podatku na naszą Fundację.
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     Dnia 10 lutego 2019 roku odbyła się 
zabawa karnawałowa w Restauracji 
"Komfort" w Margoninie. Zabawę 
otworzyła pani kierownik, następnie kilka 
słów powiedział pan starosta Julian 
Hermaszczuk. Po obiedzie rozpoczęły 
się tańce. Wszyscy uczestnicy naszego 
Warsztatu i Warsztatu z Ujścia dostali 
ceramiczne serca ze swoimi imionami. 
Pozostali goście dostali serca z napisem 
"Love". Był konkurs na damy i kawalerów 
oraz królową i króla balu. Bardzo dobrze 
się bawiłam, dużo tańczyłam.
                               Paulina Kowalska

   Z a  n a m i  k o l e j n e  s p o t k a n i e 
karnawałowo - walentynkowe, które 
odbyło się tradycyjnie w Restauracji 
"Komfort" w Margoninie w godzinach od 

14:00 do 18:00. W niedzielne popołudnie przybyli zaproszeni goście oraz nasi przyjaciele z WTZ w Ujściu. 
Bawiliśmy się wszyscy razem przy cudownej muzyce. Byli także wybierani: damy, kawalerowie oraz 
królowa i król balu. Bardzo mi się podobała impreza, będę ją miło wspominać i tęsknić za następnym 
razem. Dodam jeszcze, że każdy uczestnik zabawy dostał na pamiątkę ceramiczny magnes w kształcie 
serca ze swoim imieniem. To był pomysł naszego warsztatowego Samorządu.
                                                                                                                                           Joanna Kienic

     Jak co roku bawiliśmy się wspaniale na parkiecie z Warsztatem z Ujścia. Pan Marek Górzyński 
puszczał nam dobre kawałki, które się nam podobały. Przybyli zaproszeni goście: pan starosta Mirosław 
Juraszek z żoną, pan starosta Julian Hermaszczuk, państwo Elżbieta i Bodo Kusche oraz pani Barbara 
Słowińska. Na zabawie była radosna i serdeczna atmosfera, wszyscy byli ubrani w piękne kreacje. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym gronie.
                                                                                                                               Przemysław Kaniewski

   Na zabawie karnawałowej bardzo mi się 
podobało. Był Warsztat z Ujścia i nasz. Na zabawie 
tańczyłam z Krzysztofem Gruntkowskim sam na 
sam, a w kółku z Piotrem Sobkowskim, Pawłem 
Sobkowskim, Eweliną Nowicką, Agnieszką 
Pawełczak. Było również pyszne jedzonko. Cieszę 
się również, że w tym roku grono nasze powiększyło 
się. .W tym roku zabawę karnawałową uważam za 
udaną.
                                                                 Bobas



     W niedzielę 10 lutego w Margoninie, w 
restauracji „Komfort” odbyła się zabawa 
karnawałowa połączona z walentynkami. Był 
nasz dobry znajomy pan Marek Górzyński, 
który czytał walentynki. Jedzenia było dużo – 
był też szampan i tort. A jak zagrali piosenkę 
zespołu Kombi to od razu ruszyłam z 
Marcinem na parkiet i tańczyliśmy. O dziwo 
moje nóżki to wytrzymały! Tańczyłam z moją 
najlepszą koleżanką Kasią Skrzypczak i 
fryzura się nawet utrzymała. Ale wrażenia z 
zabawy mam super, wspominam ją dobrze. 
Moja ukochana is t ruktorka Elżbieta 
Smocikowska miała taką śliczną różową 
sukienkę i czarne buty, no po prostu szok! A 
Piotr Maćkowiak miał super kapelusz. Nasze 
chłopaki dawali czadu! Pan Marek zagrał 
nawet „Białego misia” zespołu Top1. A syn 
pani Agnieszki Mazur, Adam, też dawał czadu 
i jest tak wysoki.! Jak wracaliśmy to mocno lało. Super było na tej 
imprezie. A czekałam na ten dzień z niecierpliwością!.
                                                                               Joanna Kasperska
 
    Na początku pojechaliśmy autobusem do restauracji „Komfort” na 
zabawę karnawałową, którą prowadził Marek Górzyński. Zjedliśmy 
obiad a później tańczyliśmy, był nawet słodki poczęstunek. To była moja 
pierwsza zabawa. Było ekstra, bardzo mi się podobało i super muzyka 
była. Zostałem po raz pierwszy wżyciu pierwszym kawalerem balu. 
Tańczyłem prawie ze wszystkimi dziewczynami, nawet z Ujścia i były 
czytane walentynki. Był szampan i pyszny tort. Dostałem dyplom i 
nagrodę za elegancję i taniec.
                                                                             Maciej Wyszomirski
 
    
     Były czytane walentynki i były tańce. Pan Marek śpiewał różne 
piosenki. Był obiad i ciasto. Kupiłam sobie frytki. Odbyły się wybory 
królowej i króla balu, był duży tort. Dostałam serce ceramiczne, na 
którym było napisane moje imię. Balowałam na zabawie i bardzo  mi się 
podobało.
                                                                                              Ewa Kanty
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    Dnia 5 lutego 2019 roku 
byliśmy z grupą z naszego 
Warsztatu w Chodzieskim Domu 
Kultury na promocji książki pt.: 
„Witkacy w Chodzieży czyli 
kapelusz bananowy za 2,50". 
Autorami są Roman Grewling 
o raz  Anna  Krzyżanowska-
H a j d u c z a k .  P a n i  Z o fi a 
Grabowska- Andrijew opowiadała 
o książce, również kilka słów 
powiedzieli pan Roman Grewling 
oraz pan starosta Mirosław 
Juraszek. Po promocji książki 
Teatr Próbowania zaprezentował 
spektakl „Wariat i Zakonnica”. 
Sztukę stworzono na postawie 
dramatu Stanisława Witkiewicza 
(Witkacego). Spektakl bardzo mi 
s ię  podoba ł ,  w n iek tórych 
momentach było zabawnie. 
Promocja książki była bardzo 
interesująca.
                        Paulina Kowalska

PROMOCJA KSIĄŻKI
I PRZEDSTAWIENIE

 TEATRU PRÓBOWNIA
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