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Ja jestem ja

Kim jestem? Takie pytanie zadaje sobie

Rzeczy, które robimy razem

Gotong Royong w tłumaczeniu z języka indonezyj-

główny bohater spektaklu, na który wybraliśmy się do Teatru Galerii Studio.
Mały, kolorowy zwierz jednym przypomina psa, innym konia lub bardziej egzotyczne zwierzęta. Kim jest? - właśnie tego bardzo chce się dowiedzieć, podróżuje więc
po całym świecie w poszukiwaniu własnej
tożsamości.
My już wiemy kim jest, jednak nie zdradzimy zakończenia. Koniecznie przekonajcie
się sami.
Aktorzy Teatru 21, wśród których są nasi
beneficjenci pani Magda, pan Grzegorz
oraz pan Michał serdecznie zapraszają na
swoje spektakle.
Więcej informacji: http://teatr21.pl/

skiego oznacza wspólną sprawę - czyli rzeczy, które
robimy razem. Na tę wystawę wybraliśmy się do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ekspozycje oraz cały program zaproponowany przez artystów, aktywistów i edukatorów z całego świata połączyła właśnie idea wspólnoty. Odwiedzający wystawę, w
tym my, mieli okazję o niej dyskutować na kocu Dydony - propozycji młodych warszawskich architektów.
Koc ten w swoich założeniach ma być przestrzenią
wpływającą pobudzająco na wspólne spotkania i działania. I chociaż owego koca nie ma już w Zamku Ujazdowskim my wiemy, że to od każdego z nas zależy czy
stworzymy coś wspólnie i czy zechcemy działać razem.
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Warcaby

Szachownica z kolorowymi polami, dwóch graczy

i cel, by zbić przeciwnikowi wszystkie jego pionki za nami turniej warcabów. Dla jednych były to
pierwsze kroki w tej grze, a inni w pięknym stylu
wygrywali każdy pojedynek. Mistrzem okazał się pan
Wojtek, który pokonał wszystkich swoich przeciwników i zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął
pan Ryszard, a trójkę najlepszych graczy zamknęła
pani Żaneta. Gratulujemy zwycięzcom wiedzy
i umiejętności!
Duże kolorowe plansze, na których przeprowadziliśmy turniej otrzymaliśmy od pana Marcina, któremu
raz jeszcze serdecznie dziękujemy!
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Za nami gorący czas zabaw tanecznych i balów karnawałowych. W tym roku

mieliśmy okazję bawić się podczas V Balu Karnawałowego dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanego przez Dom Kultury - Centrum Łowicka. Co prawda przebranie nie było obowiązkowe, jednak chętni
zdecydowali się zamienić na czas balu w czarnego łabędzia, tajemniczą Cygankę, strasznego kościotrupa czy kolorowego Meksykanina. W trakcie balu odbywały się przeróżne konkursy i zabawy integracyjne, podczas których nie tylko
dobrze się bawiliśmy i zdobywaliśmy nagrody, ale przede wszystkim nawiązywaliśmy nowe znajomości.
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