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„Kredką i piórem”
6 marca 2014 roku spotkaliśmy się 

w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej na 
wystawie obrazków Marcina Miklejewskiego 

i prezentacji tomiku wierszy Agnieszki 
Troszczyńskiej - uczestników naszego 

Warsztatu. Po imprezie after party w Pubie 
Dziupla. 

Joanna Kienic
    
         Dnia 6 czerwca 2014 roku, w czwartek, w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży, o 
godzinie 17:00, odbyła się prezentacja obrazów 
Marcina Miklejewskiego oraz tomiku wierszy 
Agnieszki Troszczyńskiej. Ja także brałam udział 
w tym wydarzeniu, mogłam znowu spróbować 
swoich sił wokalnych. Na początku przyszedł czas 
na krótkie przemówienie Marcina i Agnieszki oraz 
instruktorki pracowni ceramicznej Danuty 
Drzewieckiej- Piechowiak. Po występie w imieniu 
starostów chodzieskich podziękowanie wygłosił 
Pan Zydorczak. Pani Krysia,  pracownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chodzieży, podziękowała 
w imieniu nieobecnej pani dyrektor. Kilka słów 
powiedziała też nasza pani kierownik. Była też 
chwilka na poczęstunek w formie ślicznych 
kanapek, słodyczy, kawy i herbaty. Wszyscy 
wznieśliśmy toast lampką szampana za udany 
wernisaż.

Paulina Opara

        Bardzo mi się podoba na wystawie,  było fajnie. 
Cieszę się, że mogłam zostać i iść na wystawę  obrazów 
Marcina    Miklejewskiego i  wiersze  Agnieszki  
Troczyńskiej. Wystawa  bardzo mi się podobała i obrazy 
też się podobały. Potem poszliśmy do Pubu  Dziupla  na 
frytki i piwo. Ja pierwszy raz tam byłam i  bardzo mi się 
podobało.

Agnieszka Troszczyńska

           Nie ukrywam, że miałam tremę, grałam na 
klawiszach. Bardzo mi się podobało i wspominam 
tą imprezę miło. Dostałam kwiaty i książkę o 
Chodzieży, a później z całą ekipą poszliśmy do 
pubu  by uczcić nasz występ i było wesoło. 
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 Kasia, Wera ,Kamelia , Jacek, Danka

 6 marca o godzinie 17:00 byliśmy na wystawie pt.”Kredką  i 
piórem”, Marcina i Agnieszki  w Czytelni Biblioteki  Publicznej w 
Chodzieży.   
 „Mi się wszystko podobało. Kanapki były pyszne. Występ był 
super. Był szampan. Też bym tak chciała malować jak Marcin. 
Tradycyjne „sto lat” śpiewaliśmy dla Marcina i Agnieszki w pubie”- 
mówi Kasia. A do tego dodaje Weronika: „Później  byliśmy w pubie. 
Jedliśmy  frytki i piliśmy colę. Dobre tam miel zupy. Dużo  śmialiśmy 
się z kawałów, które opowiadał Lechu i Mariusz. Wróciłam do domu 
Jan Busem  o godzinie 21:30. Jacek nie usnął w autobusie i nie 
musiał spać u mnie”. Jacek dodaje „No fajnie było. Wszystko było 
fajnie i lampki szampana było kapkę i soczek i kanapki. Z  biblioteki 
poszliśmy na frytki  i piwo i drynk. Nie chciałem jechać komarkiem  z 
Sebastianem – boje  się. Smuciłem się, że już trzeba jechać do 
domu”. Kamcia: „Mi się podobało, mi się jak Maciek malował. Jak 
obrazki malował. Były motylki, maski   były. Chciałam jeść frytki i 
barszcz. Wojtek  odwiózł mnie samochodem z  Maćkiem”.    Danka: 
„Wystawa była pięknie kolorowa.  Wrażenia robiła ilość obrazów, a 
muszę Wam powiedzieć, że nie wszystkie prace  Marcina zmieściły 
się na ścianach. Wiersze Agnieszki pięknie zaistniały w oprawie 
muzycznej. Myślę, że goście miło spędzili to popołudnie z nami. 
Cieszę się, że cała moja grupa stanęła na wysokości zadania i 
przybyła na wystawę oraz spotkanie tzw. „after party” po oficjalnej 
imprezie. Dziękuję Jackowi, Weronice i Hubertowi, że  zdecydowali  
się  sami przyjechać do Chodzieży, i że wrócili wieczorem Jan Busem 
do domu. Dziękuję  również Kameli, Kasi i Wiesi, że dotarły i świetnie 
się z wszystkimi bawiły. Muszę   przyznać, że mam teraz imprezową  
grupę. Cieszę się, że dołączyła do nas część grupy komputerowej:  
Asa i Paulina,  a także Wojtek i Michalina. Oczywiście nie zabrakło 
gwiazd: Marcina i Agnieszki. Myślę, że wszyscy świetnie się bawili, 
kto nie był niech żałuje.” 



Projekt „Chodzież
- moje miasto”
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7 marca 2014 roku gościliśmy 
w Niepublicznym Przedszkolu 
nr 2 im. Szewczyka Dratewki w 

Chodzieży, w związku z 
obchodami 580 - lecia nadania 

praw miejskich Chodzieży. 
Dzieci przedstawiły „Legendę 
o Chodzieży”, którą napisał 

Tadeusz Matraszek z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Były 
także konkursy, w których, 
oprócz dzieci, brali udział 

przybyli goście. 
Organizatorom i dzieciom 

bardzo serdecznie 
gratulujemy, wszystkim nam 

bardzo się podobało. 

 Aktywnie włączyliśmy się w obchody 580 - lecia nadania praw miejskich Chodzieży. Z inicjatywy 
pani dyrektor Aleksandry Żerko z Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Chodzieży, rozpoczęliśmy projekt 
„Chodzież - moje miasto”. Współpracę zaczęliśmy  w miesiącu lutym 2014r. W działania włączyła się 
także  Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży.
 Projekt odbywał się w Warsztacie i w Przedszkolu. W Warsztacie odwiedzały nas przedszkolaki i 
razem z nami lepiły gliniane domki oraz malowały kościół - były to aż trzy  ponad dwugodzinne 
spotkania. Dzieci były cierpliwe i spisały się bardzo dzielnie, wytrwale lepiąc domki.  Dzieci także 
tworzyły prace plastyczne  w Przedszkolu, wyobrażając sobie Chodzież w swojej wyobraźni. Efektem 
wspólnej pracy jest makieta chodzieskiego Rynku, którą można  było oglądać od 1 do 18 kwietnia w 
Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży.

Asia Kienic
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Naszym kochanym, warsztatowym Paniom życzymy:
tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie, tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się 

nudne, tyle szczęścia, abyście nie oszalały z nadmiaru, zaś miłości ponad wszystko.

W tym roku Dzień Kobiet obchodziliśmy 7 marca 2014 roku w piątek. Nasi Panowie złożyli życzenia 
i obdarowali wszystkie Panie pięknymi kwiatami. Dziękujemy!

28 marca 2014r. wzięliśmy udział w 
happeningu "Tolerancja wobec 

niepełnosprawnych", który zorganizowali 
uczniowie ze Szkolnego Klubu 

Wolontariusza I Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Barbary w Chodzieży. 

 „28 marca na chodzieskim Rynku została 
zorganizowana akcja „Tolerancyjni wobec 
niepełnosprawności”. Naszym celem było 
uświadomienie ludziom, że niepełnosprawność, 
to w rzeczywistości  codzienne  zmagania z 
najprostszymi czynnościami. Można było 
sprawdzić się jako osoba niepełnosprawna 
ruchowo lub niewidoma, malować ustami czy 
nauczyć się podstaw języka migowego. 
Mieliśmy do dyspozycji tresowanego psa – Emi, 
która robiła furorę wśród dzieci. Akcja cieszyła 
się sporym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, 
że chociaż w minimalnym stopniu udało  nam się  
pokazać  świat tych niezwykłych, walecznych 
ludzi” - Szkolny Klub Wolontariusza,   LO 
w Chodzieży .               Źródło: 
www.facebook.com/SzkolnyKlubWolontariusza

Happening na Rynku
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Otwarcie wystawy 
w MDK w Chodzieży

Włączając się w obchody 580 – lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, wspólnie z 
Niepublicznym Przedszkolem nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży, oraz z Miejską Biblioteką 

Publiczną w Chodzieży, realizowaliśmy projekt pt. „Chodzież – moje miasto”. 
Efektem tej współpracy była wystawa plastyczna, którą  można było oglądać w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Chodzieży w dniach od 1 do 18 kwietnia 2014r. 

 Podczas uroczystego otwarcia, 1 kwietnia o godzinie 10:30, mieliśmy przyjemność powitać zaproszonych 
gości, wśród nich: pana starostę Mirosława Juraszka, pana burmistrza Piotra Witkowskiego, panią dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorotę Grewling oraz pana prezesa zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Chodzieskiej Henryka Zydorczaka. Wszystkie wspólne działania zostały przedstawione w prezentacji 
multimedialnej, do której komentarz czytała uczestniczka Warsztatu Joanna Kienic. Dzieci przedstawiły wiersz i 
piosenkę o Chodzieży oraz prace plastyczne związane z Chodzieżą z przeszłości, teraźniejszości i widzianej w 
przyszłości.Przemówienia i podziękowania wygłosiły: pani kierownik Warsztatu Małgorzata Staszewska oraz 
pani dyrektor Przedszkola Aleksandra Żerko. Klika ciepłych słów powiedział także pan burmistrz Piotr Witkowski. 
Głównym punktem była jednak makieta chodzieskiego Rynku, wykonana wspólnie przez przedszkolaków i 
uczestników naszego Warsztatu. Wyjątkowo,  1 kwietnia, w pryma aprylis, można było znaleźć na niej znane 
postaci z Polski i ze świata.  
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 Pracownia  ceramiczna 

 Na imprezie grupie ceramicznej  bardzo się 
podobało. Szczególnie podobała się makieta Rynku 
oraz występ dzieci. Były zrobione domki z gliny. Były 
one bardzo kolorowe. Było bardzo dużo mediów, była 
telewizja i pan redaktor z gazety. Był poczęstunek  dla 
wszystkich uczestników  wystawy. Można  było 
spróbować  wypieków  kuchni  przedszkolnej i  
pracowni gospodarstwa – domowego z naszego  WTZ. 
Ze smakiem  wspominamy  muffinki  słodkie,  
mięciutkie. Były też cieplutkie i pyszne ciastka z  
jabłkiem.  Na  wystawie byli przedstawiciele władzy 
chodzieskiej: panu wiceburmistrz Piotr Witkowski oraz 
wicestarosta Mirosław Juraszek, długo  oglądali  naszą 
makietę  z Rynkiem  Chodzieży. Razem  z panią  
dyrektor z przedszkola oraz panią   kierownik z 
warsztatu dyskutowali, gdzie można by było naszą 
pracę jeszcze zaprezentować. Cieszymy się bardzo, że 
impreza się  udała.

Asia Kienic
 Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszej 
imprezy. Wszystko było świetnie zorganizowane i super 
przemyślane. Dziś stwierdziłam, że fajnie jest włączać 
się w projekty. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. 
Również miałam przyjemność czytać tekst do 
prezentacji.

Wielkanoc

Kochani Czytelnicy!

Święta Wielkanocne już tuż tuż... Za oknem coraz 
bardziej zielono, ciepło, słonecznie i radośnie! 
Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość 
i z radością przeżywamy ten Wielkanocny czas 

razem z rodzinami i przyjaciółmi. 
Radosnych Świąt i smacznego jajka!

Redakcja

Joanna Kienic

 10 kwietnia 2014 roku, w czwartek o godzinie 
10:30, odbyło się w naszym Warsztacie tradycyjne 
spotkanie wielkanocne, na które przybyli zaproszeni 
goście. W śród nich byli: pan starosta i wicestarosta, 
pan burmistrz, pan  Tadeusz Dzido, państwo Ela i Bodo 
Kusche, członek Fundacji pan Tomasz Bartkowiak, pan 
Jan Kubacki, pan Arek Zimny, ks. proboszcz z parafii 
św. Floriana w Chodzieży oraz media.
 Śniadanie   rozpoczęła   pani kierownik 
Małgorzata Staszewska, następnie ks. proboszcz 
pobłogosławił wielkanocne potrawy. Można było 
poczuć atmosferę zbliżających się Świąt. Zostaliśmy 
także obdarowani upominkami od zająca. Wśród 
potraw znalazły się jajka, które są symbolem życia, 
szynka, żurek, chleb, sałatka ryżowa i babki.

Śniadanie Wielkanocne
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