
Za nami już ostatnie zajęcia z panem Danielem. Przez ostatni czas pan Daniel nie-
strudzenie rozwijał w nas zamiłowanie do zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej 
i dbania o swoje zdrowie. Na zajęcia z panem Danielem czekaliśmy z utęsknieniem, 
niezależnie od pogody byliśmy zawsze przygotowani do wyjścia na zewnątrz. Po-
wstrzymywał nas jedynie deszcz. Biegi, skłony, rzuty piłką … te i wiele innych ćwi-
czeń pod bacznym okiem pana Daniela były czystą przyjemnością.  

Panie Danielu dziękujemy za cierpliwość i życzymy dalszych sukcesów! 
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Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek współfi-
nansują: W Zachęcie pojawiły się nowe wystawy, na których 

mieliśmy okazję podziwiać malarski kunszt artystki – 
Marii Anto, twórczość Mariana Bogusza oraz wysta-
wę konkursową „Spojrzenia 2017”. Wywarła na nas 
ogromne wrażenie wyobraźnia Marii Anto i jej fanta-
styczne światy składające się ze stworów i ludzko – 
zwierzęcych postaci – hybryd. Marian Bogusz pro-
jektował architektoniczne utopie i wierzył, że sztuka 
może zmienić rzeczywistość. Wystawa koncentrowa-
ła się głównie na pozamalarskich obszarach jego ak-
tywności, oglądaliśmy m.in. zrekonstruowany projekt 
Międzynarodowego Osiedla Artystów. Zachęta to 
też miejsce na promocję młodych artystów, po zapo-
znaniu się z pracami na wystawie „Spojrzenia 2017” 
oddaliśmy głos na najciekawsze według nas dzieło, 
mając pośredni wpływ na Nagrodę Publiczności.  

Ostatnie zajęcia 

Nowe wystawy w Zachęcie 
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Projekt Gąska 
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W pracowni rękodzielniczej nikt nie leniuchuje. Pracy 
jest bardzo dużo - uczestnicy doskonalą swoje umie-
jętności pracy z drewnem,  
szlifują, malują, kleją. Du-
żymi krokami zbliża się 
okres świątecznych kierma-
szów i prezentacji wyro-
bów, w związku z tym  na 
warsztat pracownia wzięła 
własnoręcznie wycięte z 
drewna anioły, renifery, 
Mikołaje i bałwanki. Każda 
ozdoba malowana jest 
ręcznie, z dbałością o każ-
dy szczegół. Dodatkowo 
zabezpieczona jest kilkoma 
warstwami lakieru. W sam 
raz do przyozdobienia 
świątecznych drzewek. 

KONTAKT 

W pracowni komputerowej zrobili-
śmy ostatnio słowniczek pojęć 
związanych z komputerem i jego 
obsługą. Pytania o to, co to jest plik 
i do czego służy w komputerze 
dysk twardy już nie są nam strasz-
ne. Każdy z nas napisał i mógł wy-
drukować sobie taki słowniczek, a 
dodatkowo stworzyliśmy planszę, 
na której w każdej chwili możemy 
sprawdzić jakieś pojęcie i upewnić 
się, że dobrze pamiętamy jego zna-
czenie. 

Ozdoby świąteczne z drewna 

 

Kolejny raz w ruch poszły igły i nici - ale 
tym razem nie wyszywaliśmy na płótnie, 
ale... na papierze!  
Powstały kartki, które wzbogacą naszą 
ofertę kartek świątecznych. Już niebawem 
zaprezentujemy wszystkie nasze projekty. 
Śledźcie nas na naszych portalach społecz-
nościowych. 

W komputerowej 

Kartki  

świąteczne 


