Moja twórczość

Chodzież – to miejscowość otoczona lasami, jeziorami i wzniesieniami,

z których to rozciągają się piękne widoki.
Jest jednak miejsce szczególnego uroku, z którego rozlega się panorama Jeziora
Miejskiego i okalających lasów i wzniesień. Miejsce ciche, piękne, pełne zapachu i
kolorów. To przepięknie ułożony ogród koleżanki Krystyny Renc, który od wczesnej
wiosny do jesieni mieni się kolorami barw przeróżnych odmian roślin, kwiatów i owoców.
Tajemnicze zapachy bzów, piwonii, lilii, azalii, filodendron roztaczają błogą woń. Rośnie
również trawa, która po ścięciu daje cytrynowy, kojący zapach. Są przepyszne owoce od
poziomek, po jabłka itp. Spacerując promenadą w stronę Łazienek Miejskich można
dostrzec ten ładny, chodzieski zakątek, który powstał dzięki pomysłowi i pracy naszej
kochanej koleżanki i jej śp. Męża.

Koleżanki UTW

Zdjęcia" patrz galeria

Dnia 10 lutego br, w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się wernisaż prac malarskich
jednego ze słuchaczy UTW kol. Mariana Kaczmarka.
Prace kol. Mariana oglądane były z dużym zainteresowaniem zarówno przez członków
UTW jak i sporej grupy mieszkańców Chodzieży. Wernisaż urozmaicony został
występami dzieci z grupy muzycznej działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury.

Zdjęcia z wernisażu - patrz: galeria
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Czy wiecie jakie mamy uzdolnione koleżanki w naszym uniwersytecie?

Spójrzcie na te wianuszki, w które w jakże ciekawy sposób Halina K. wplotła wszelkie
dary natury....... (patrz GALERIA "Wianki Halinki K.")

Spędzanie wolnego czasu w ogródkach czy na działkach jest dość rozpowszechnioną formą
relaksu.
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Ale spotkanie na działce u Ziuty z koleżankami z UTW było wyjątkowe. Było okazją do
przekazania

ciekawych wrażeń z wakacji, wymiany doświadczeń ogrodniczych, sadzonek, no i podziwiania
plonów.

Zobaczcie te jabłka !!!!!!!!!!!! ( patrz GALERIA "Spotkanie na działce")

Aktywność Ziuty jest niewyczerpana...... relaksuje się malując...
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(patrz GALERIA "Malarstwo Ziuty")

Wakacje, to czas odpoczynku , ale i nadrabiania zaległości wynikłych z nadmiaru zajęć w
trakcie roku akademickiego.

Każdy z nas preferuje różne formy spędzania wolnego czasu. Dobrze byłoby aby
koleżanki i koledzy podzielili się , która z form wypoczynku jest ich zdaniem sprawdzona
, ciekawa, efektywna.

Czekamy na ciekawe opisy, zdjęcia itp.

Niecodzienną formę wypoczynku wybrała jedna z naszych koleżanek,

próbując swych sił w poezji……
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Kiedy

Kiedy to sie stało, byłyśmy tak młode,

Życie przeleciało, wiek zabrał urodę.

Szybciej dni mijaja, czasu wciąż za mało,

Wnuki dorastają, kiedy to się stało?

Dawniej czas biegł wolniej, wszystkiego się chciało,

Dzisiaj jest inaczej, kiedyż to sie stało?

Z.S.
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Przyjaciel

Gdy czujesz się smutna, lub niedoceniana,

Nie szukaj daleko, kup pieska kochana.

On chce tak niewiele, a tak dużo daje,

Jest szczęśliwy kiedy wyśpi się i naje.

Najważniejsza jednak jesteś Ty dla niego;

Wystarczy pogłaskać, nie chce nic innego.

Wyczuje Twe smutki, Twą radość podziela,
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Wystarczy mu uśmiech, uśmiech przyjaciela.

Wyprowadzi z domu na długie spacery,

Co dobre dla zdrowia, kondycji i cery.

Jeśli mi nie wierzysz, podam Ci przykłady,

Lepsze to niż liczne pism kobiecych rady.

Oddanie w psim wzroku obecne jest wciąż,

Tak patrzeć nie umie nawet dobry mąż!

Z.S.
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Życie kobiety

Kończy się dzieciństwo, szybko dorastamy,

W kąt rzucamy lalki – na miłość czekamy.

Kiedy już ją mamy to wierzymy w cuda,

Będzie mądrze, pięknie, wszystko nam się uda.

Mamy miłość, pracę, szanse na mieszkanie,

Myślimy o dzieciach. I znów jest czekanie.

Rodzą się maleństwa, są już wreszcie z nami

I życie się przewraca do góry nogami.

8 / 11

Moja twórczość

Następuje sprawdzian z nocy nieprzespanych,

A co w tym chaosie robi mąż kochany…

Kiedy brak już siły pytamy się skrycie,

Na czyją to miarę skrojone jest życie.

Czas płynie jak rzeka, dzieci dorastają,

Mają swe sekrety, już nas nie słuchają.

Z domu wyfruwają, zostajemy sami

Z mądrością życiową, z pustką, z chorobami.

Lecz się nie dajemy, pasje rozwijamy,
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Piszemy, czytamy, serwetki dziergamy.

Czasem popłaczemy i ponarzekamy,

Lecz jesteśmy silne- wszystko przetrzymamy!

Z.S.

Prosimy, dzielcie się swoimi wrażeniami i podpowiadajcie jak i gdzie można najlepiej
wykorzystać czas, który nam jeszcze pozostał na wypoczynek.

Piszcie na adres e-mailowy: utwchodziez@op.pl
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