
Dosłownie w ostatniej chwili 
udało nam się wybrać na Sta-
dion Narodowy, by zobaczyć 
niezwykłą wystawę. Wystawę, 
która powstała, by podnieść 
świadomość na temat zagrożeń 
wynikających z alarmującego 
tempa, w jakim różne gatunki 
zwierząt znikają z naszej plane-
ty. National Geographic wspól-
nie z fotografem Joelem Sarto-
re, udostępniło w kilku mia-
stach w Polsce darmową galerię 
zdjęć tworząc zapierającą dech 
w piersiach kolekcję zagrożo-
nych wyginięciem stworzeń. 
Pierwsza z nich, właśnie na Stadionie Narodowym, obejmuje około 50 fotografii, 
na których znajdują się m.in. koala australijski, tygrys malajski i uroczy leniwiec 
pstry. Związek między zwierzętami i ich naturalnym siedliskiem jest czynnikiem, 
który decyduje o równowadze naszej planety. Przez nasze działania, wielu gatun-
kom grozi wyginięcie. Jeśli zniknie choćby jeden z nich, konsekwencje odczuje 
każdy z nas.  
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OCHOTWEEK 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek współfi-
nansują: 

Kolejne warsztaty w ramach pro-
jektu Ochotnik poświęcone były 
rękodziełu. Tym razem zabraliśmy się 
za wyplatanie dywaników ze szmatek. 
I choć samo wyplatanie początkowo 
sprawiało trudność, to jednak czas na 
warsztatach tak szybko mijał, że nim 
się obejrzeliśmy już warsztaty dobie-
gały końca. Niestety nie udało nam 
się dokończyć naszych dywaników. 
Ale nie smuci nas to, ponieważ to 
dobra okazja, by spotkać się ponow-
nie i razem popracować.  

Photo Ark 

„Z ochotą” na dywanik 

Patriotycznie 

Listopad to miesiąc szczególny, 
głównie przez listopadowe świę-
ta, które dla polskiej tradycji są 
ważne i wyjątkowe. Dobrze o 
tym pamiętają seniorzy z Domu 
Dziennego Pobytu Z Ochotą, 
którzy w ramach obchodów 
Święta Niepodległości przygoto-
wali występ muzyczny. Wspól-
nie śpiewaliśmy hymn narodowy 
oraz pieśni patriotyczne, min. O 
mój rozmarynie oraz Piechotę.  
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Bądź jak Gąska 

badzjakgaska.pl 

 

Marzenia mają kolor 

marzeniamajakolor.pl 

 

Giełda mocy 

gieldamocy.otwartedrzwi.pl 

Wzięliśmy udział w lekcji 
muzealnej Poczet Królów Pol-
ski w Muzeum Narodowym. 
Na podstawie  obrazów 
poznaliśmy najważniejszych 
polskich władców. Dowie-
dzieliśmy się, że to miedzy 
innymi ich wizerunki znaj-
dują się na  polskich bank-
notach. Największe wraże-
nie zrobił na nas olbrzymi 
obraz Bitwa pod Grunwaldem. 
Dzięki wcześniejszym wska-
zówkom przewodniczki  jak 
rozpoznać koronowaną gło-
wę na obrazie, umieliśmy 

odnaleźć na płótnie Matejki polskiego króla. Władysław II Jagiełło to postać w 
połyskującej zbroi siedząca na białym koniu z dala obserwująca bitwę.   

KONTAKT 

- to projekt, który powstał z myślą o osobach boryka-
jących się z problemem 
społecznego wykluczenia. 
Osoby z niepełnosprawno-
ściami, ludzie doświadcza-
jący bezdomności oraz 
dzieci i młodzież ze środo-
wisk dysfunkcyjnych za-
proszeni zostali do udziału 
w profesjonalnej sesji zdję-
ciowej, wykonanej przez 
uznanych w środowisku 
fotografów. Dominującym 
motywem fotografii był 
kolor – indywidualny, wy-
jątkowy, dopasowany do 
każdego bohatera i ściśle 

związany z jego marzeniami. Wśród dwunastu boha-
terów wybranych do projektu znalazła się nasza pani 
Magda Świątkowska, której kolorem jest czerwony, a 
marzeniem zostać sławną aktorką. W ramach projek-
tu powstał kalendarz oraz album. 

Królowie w Narodowym 

GDZIE? 
LO XXI im. Hugona Kołłątaja  

ul. Grójecka 93 
KIEDY? 

30 listopada 2017 
godz. 11-14 

Zaproszenie na kiermasze świąteczne 

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

Marzenia mają kolor 

GDZIE? 
Centrum Łowicka 

ul. Łowicka 1 
KIEDY? 

9 grudnia 2017  
godz. 10-14 

25 listopada mogliście spotkać Gąski w officyna art & de-
sign podczas drugiej edycji targów tART.gi vol. 2. Stoisko 
Naszego Stowarzyszenia przyciągnęło wielu ciekawskich 
chcących dowiedzieć się, kim jesteśmy, co robimy i skąd 
się wziął po-
mysł na szy-
cie Gąsek. 
Cieszymy się, 
że swoją kam-
panią i histo-
riami osób z 
n i e p e ł n o -
sprawnością 
intelektualną 
udało nam się 
zainteresować 
również naj-
młodszych. Bardzo dziękujemy organizatorom za zapro-
szenie. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę 
Wojtka Brewki za zaangażowanie w promocję naszej akcji, 
nie tylko podczas targów. Na sam koniec musimy wspo-
mnieć, że część dochodów z targów przeznaczona będzie 
na jeden z warszawskich Domów Dziecka. Dziękujemy! 

Gąski na tART.gi 


