
Nasz projekt dobiegł końca! To było kilka trudnych miesięcy, ale mamy z czego być 
dumni. Nasz piękny budynek zachwyca nie tylko nas samych, ale i naszych sąsiadów. 
Cudownie było od nich słyszeć: „Świetna robota”, „Wreszcie jest ładnie i nie muszę 
patrzeć na odrapane mury”, „ Minęło 50 lat, a ja jestem nareszcie szczęśliwy”. Teraz 
już czujemy, że to nasze miejsce. Wreszcie nie będziemy straszyć przechodniów  
i sąsiadów. Zapraszamy zatem w odwiedziny! Na pewno wiele nas łączy i wspólnie 
możemy wiele zdziałać.  
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OCHOTWEEK 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek współfi-
nansują: 

Ochotnik 

Jesień to wspaniały okres na tworzenie dekoracji! Mieliśmy okazję by się o tym prze-
konać w ramach kolejnych warsztatów VII edycji projektu OCHOTNIK. Tym ra-
zem seniorzy wraz z naszymi beneficjentami wykonali stroiki, których głównym ele-
mentem były szyszki! Zbieraliśmy je, piekliśmy w piekarniku, czyściliśmy by następ-
nie stworzyć z nich ozdobną kulę. Było warto, a radość z samodzielnie wykonanej 
pracy – BEZCENNA! 

Projekt MURAL dobiegł końca! 
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Projekt Gąska 

badzjakgaska.pl 

 

Korzystając po raz kolejny z oferty Mu-
zeum Narodowego, tym razem zagłębili-
śmy się w świat mitów. Podczas lekcji 
muzealnej, oglądając zbiór obrazów 
przedstawiających greckich bogów, po-
znaliśmy historię Uranosa i Gai, Krono-
sa i Rei, Zeusa i Hery. Dowiedzieliśmy 
się także, kim był Parys i w jakim sporze 
rozstrzygał, a także z jakimi pracami 
musiał zmierzyć się Herkules.  

KONTAKT 

 Pierwszy sezon intensyw-
nych prac na naszym przy-
ośrodkowym skwerze powoli dobiega końca. Korzystając z ostat-
nich ciepłych i słonecznych dni października zakasaliśmy rękawy, 
chwyciliśmy grabie oraz miotły i uprzątnęliśmy nasz mały ogród z 
opadłych liści oraz roślin jednorocznych, które już przekwitły. W 
międzyczasie zaczęliśmy planować przyszłoroczny wygląd skweru. 

Pierwszym etapem 
było zasadzenie 
cebulek tulipanów 
i krokusów. Mamy 
nadzieję, że na 
wiosnę nasz ogród 
na nowo rozkwit-
nie wieloma kolo-
rami i ponownie 
stanie się miej-
scem spotkań i 
integracji z sąsia-
dami.  

Muzeum Azji i Pacyfiku – trzy wystawy 

 

biżuteria.  Dowiedzieliśmy się również w jaki spo-
sób połączyć farby i papier ryżowy, aby powstały 
tokimona. Jednak największe wrażenie zrobiła na 
nas multimedialna wystawa „Świat dźwięków”, 
gdzie nie tylko obejrzeliśmy instrumenty z różnych 
zakątków Azji, ale mieliśmy też okazję ich posłu-
chać, a nawet zagrać na wybranych eksponatach. 

Jesienne  

porządki 

Świat mitów 

Muzeum Azji i Pacyfiku 
odkryło przed nami kolej-
ne tajemnice! Tym razem 
dowiedzieliśmy się kim byli 
Turkmeni i jakie znaczenie 
miała noszona przez nich 


