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 5 marca 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży odbyło się podsumowanie III 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje Anioły”.  Na konkurs wpłynęły 2063 prace, a oceniała je 
komisja w składzie: prof . Andrzej Marian Bartczak –  wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 
Beata Maria Orlikowska - artysta plastyk z Koszalina i Zofia Braciszewska dyrektor Młodzieżowego Domu  
Kultury w Chodzieży. Uczestnicy z naszego Warsztatu już po raz trzeci wzięli udział w konkursie. 
Kwalifikacje do wystawy pokonkursowej otrzymali: Łukasz Jancon, Kamelia  Kramkowska, Joanna 
Kienic, Paulina Opara, Szymon Płonka, Jolanta Kowal, Wiesława Paprzycka, Przemysław Kaniewski i 
Piotr Sobkowski. Serdecznie gratulujemy także ich opiekunom: Agnieszce Mazur, Marzenie Szykownej i 
Danucie Drzewieckiej- Piechowiak.

 „Podczas wystawy kilka osób od nas dostało dyplomy bo otrzymali kwalifikację do wystawy 
pokonkursowej. Było super i fajnie – cieszę się, że kolejny raz wzięłam udział w tym konkursie”. 
                                                                                                                                  Paulina Opara
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       „Moje Anioły”

Dzień Kobiet
Święto Kobiet w tym roku obchodziliśmy 

6 marca w piątek. Wszystkie Panie zostały 
obdarowane kwiatami, a na deser 

pysznym plackiem. W tym dniu wszystkie 
prace porządkowe przejęli panowie - 

dziękujemy!
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Wyjście do kina  9 marca byliśmy w 
kinie na filmie pt.: „Disco 
polo”. Bilety do kina 
częściowo zafundował  
nam  Samorząd.  Film był 
bardzo fajny, podobali mi 
się wszyscy aktorzy, a 
najbardziej główny aktor 
Dawid Ogrodnik. Była 
ładna muzyka.

     Katarzyna Skrzypczak 

 Film „Disco polo” był 
o śpiewaniu. Najbardziej 
podobała mi się muzyka. 

              Adrian Szajowski                                                                                          

Niezwykła przejażdżka
     13 marca 2015 roku wszyscy 
poszliśmy na Rynek chodzieski. Odbyła 
się tam  nowa  odsłona  gazety 
„Chodzieżanin”. Był też londyński 
autobus piętrowy i można było się nim 
przejechać po mieście. Wszyscy byli 
zadowoleni z tego wyjścia, mi się 
podobało. Pierwszy raz jechałam takim 
autobusem i było fajnie. Dobrze, że nie 
padał deszcz i pogoda się utrzymała.

                                    Paulina Opara

    W dniu 13 marca odbył się na Rynku 
przejazd  autobusem po naszym 
mieście.  Organizatorem   było 
wydawnictwo gazety „Chodzieżanin”,  
która ma nową szatę  graficzną. 
Przejazd autobusem był niesamowitą 
przygodą, ponieważ  był  to stary, 
zabytkowy, piętrowy angielski autobus. 
Miałem okazję  zobaczyć  z góry 
przepiękną panoramę chodzieską. 
Zawsze marzyłem by się przejechać 
takim autobusem. Dobrze, że ktoś 
pomyślał, by  coś takiego odbyło się w 
naszym mieście. To wyjście było dla 
mnie czymś niezwykłym. Dobrze, że 
coś takiego zostało zorganizowane.  
Zostały we mnie niesamowite wrażenia 
oraz niezwykłe  wspomnienia.

                                                 Przemo
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Jubileusz
16 marca 2015r.  świętowaliśmy w  Warsztacie 

Jubileuszu 35 - lecia pracy naszej instruktorki pani 
Eleonory Goral. Był pyszny poczęstunek -  tort i placek. 

Z okazji Jubileuszu pracy składamy serdeczne życzenia 
i gratulacje, wyrazy uznania dla Pani Eleonory Goral, 

instruktorki w pracowni gospodarstwa domowego.

Życzymy Jej sukcesów zawodowych, wytrwałości 
w realizacji zamierzeń, oraz  przede wszystkim 

zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Niech świętowany Jubileusz stanie się powodem do 
zadowolenia, jak również bodźcem

 do dalszego działania.

W „Smoczej Jamie”
Uczestnicy z pracowni rękodzielniczej i ogrodniczo - plastycznej 17 marca byli  w barze 

z chińskim jedzeniem "Smocza Jama".
 Jedliśmy tam zupę wietnamską, sajgonki, kurczaka w pięciu smakach i kurczaka w sosie słodko-
kwaśnym. Była bardzo miła atmosfera, panie były sympatyczne i uczynne. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcia.
                                                                                                                                         Paulina Opara
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 Od 21 do 28 marca 2015 w Chodzieskim Domu 
Kultury odbywał się III Ogólnopolski Festiwal Polskiej 
Animacji. Wszyscy  chętni uczestnicy oglądali z 
wielkim zainteresowaniem seanse filmowe w 
godzinach popołudniowych. 24 marca, we wtorek, 
oglądaliśmy krótkie filmy animowane, a  26 marca 
oglądaliśmy wideoklipy. Po seansie  każdy mógł oddać 
głos  na najlepsze, maksymalnie trzy, filmy animowane. 
Moje  wrażenia z festiwalu są bardzo dobre i pozytywne.  
Przeżyłem wiele niesamowitych wrażeń w świecie, w 
którym autorzy przedstawili swój własny  wizerunek 
sztuki filmowej.                                                    Przemo 

O!PLA festiwal

 28 marca 2015r. w sobotę  wszyscy 
uczestniczyliśmy  w zakończeniu festiwalu. 
Najpierw obejrzeliśmy animowane  fraszki,  
a  następnie   filmy  Moniki  Kuczynieckiej. 
Po seansie odbyło się  spotkanie  z  
autorką.  Na  zakończenie  zagrał  nam  
zespół  Na Górze.  Moje  wrażenia  są  
dobre, nieźle  się  bawiłem. Mam  nadzieję, 
że coś podobnego  będzie organizowane  
w naszym   mieście   w  przyszłości.

                              Przemysław  Kaniewski 

 Bardzo  mi  się podobały filmy animowane. 
Najbardziej baśń Andersena.  Cieszę się, że dostałam 
autograf od Moniki Kuczynieckiej. Grał i śpiewał zespół Na 
Górze. Koncert był bardzo fajny. 

                                                              Kasia Skrzypczak  

 28 marca 2015 roku poszliśmy wszyscy do 
Chodzieskiego Domu Kultury na III Ogólnopolski Festiwal 
Filmów Animowanych O!PLA. Były wyświetlane filmy 
animowane, między innymi film pod tytułem „Ojciec  wie  
najlepiej”, który bardzo mi się podobał. Potem był 
przeprowadzony wywiad z autorka filmów  panią Moniką    
Kuczyniecką.  Można było zadawał pytania na temat jej 
filmików, które zawierały animacje  różnych rzeczy  
wykonanych z plasteliny. Potem zagrał zespół Na Górze. 
Fajnie, że mogłam pojechać na tą imprezę.  
                                                                    \Paulina Opara

O godzinie  18:00 rozpoczął  się III finał  
Ogólnopolskiego  Festiwalu  Polskiej  
Animacji  O! PLA 2015. Był pokaz  filmów, 
które nam się podobały. Był też pokaz 
twórczości Moniki Kuczynieckiej.  

Jolanta Kowal
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Śniadanie Wielkanocne
 1 kwietnia 2015 roku mieliśmy w Warsztacie Śniadanie Wielkanocne. Byli 
zaproszeni goście. Na stole znalazły się potrawy: szynka, jajko, biała kiełbasa, żurek, 
sałatka i babeczki.  Dostaliśmy także prezenty od zająca- słodycze. Bardzo mi się 
podobało i było fajnie. To nasze  śniadanie przypadło na Prima Aprilis. 
                                                                                                                Paulina Opara 

 Dnia 1 kwietnia 2015r.  o  godzinie  10:30  odbyło  
się  w Warsztacie Śniadanie   Wielkanocne. Na  stole  
były  jak  co  roku  tradycyjne  potrawy: biała kiełbasa,  
sałatka,  szynka,  jajko,  oraz  babeczki. Na śniadaniu  
było  wielu  zaproszonych  gości:  starosta  Julian  
Hermaszczuk, wicestarosta  Mirosław  Juraszek,  ks. 
proboszcz  Ireneusz  Szypura,  pani  prezes  Fundacji  
Wanda  Ślesińska,  członkowie  Fundacji:  pani  Halina  
Partyka,  pani Krystyna  Rzepa-  Białczyk,  pan  Jan 
Kubacki, pan Tomasz  Bartkowiak,  oraz  lokalne  media. 
                                                 Przemysław  Kaniewski          

WTZ prezentuje 
„Ceramiczne dzbany, misy i donice”

Pracownie ceramiczna i komputerowa serdecznie zapraszają  na wystawę zdjęć 
oraz prac ceramicznych, która odbędzie się 21 maja o godz. 17:00 

w  Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Chodzieży.  

Tym razem  opowiemy  o procesie technologicznym powstania prac ceramicznych, 
a także o  tym, czym zajmują się uczestnicy terapii zajęciowej w Warsztacie, 

zapowiada się miłe spotkanie.  Prezentowane  dzbany, misy  i donice ceramiczne 
będzie można zakupić jako cegiełki. Pieniądze przeznaczone zostaną na aktywizację 

społeczną uczestników  WTZ – u.
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