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Letnie rezydencje króla Stanisława Augusta już nie są dla nas 

tajemnicą. Wszystko za sprawą lekcji muzealnej, na którą wybrali-
śmy się w miniony czwartek do Łazienek Królewskich. Podziele-
ni na dwie grupy zwiedzaliśmy pałac, wykonując po drodze różne 
zadania. Przymierzaliśmy osiemnastowieczne peruki, projektowa-
liśmy królewskie korony, czy malowaliśmy i szukaliśmy  obrazów. 
Te na pozór banalne zadania wcale nie były takie proste. Nie 
łatwo jest bowiem utrzymać równowagę mając na głowie wielką 
perukę, królewską koronę, a w dłoni szczerozłote berło. Odwie-
dziliśmy również królewską łazienkę, sypialnię i pokój, w którym 
król pisywał listy. Zatrzymaliśmy się także na chwilę w sali, w 
której odbywały się Obiady Czwartkowe. Poznaliśmy historię 
zjedzonych śliwek oraz dowiedzieliśmy się co oznaczały suszone 
śliwki podawane na koniec czwartkowych spotkań. I chociaż 
edukatorzy prowadzący z nami lekcje nie mieli dla nas śliwek, 
nasze zajęcia dobiegły końca. Korzystając ze słonecznej pogody 
wybraliśmy się jeszcze na krótki spacer, podziwiając przechadza-
jące się po parku pawie.  

Pałac na wodzie 

Zmiana pracowni 

Kolejne pół roku za nami. Oznacza to, że znów pisaliśmy 

podania o zmianę pracowni. Wybierać można wśród czterech: 
komputerowej, plastycznej, gospodarstwa domowego oraz 
rękodzielniczej. Tym razem największą popularnością cieszyła 
się pracownia prowadzona przez panią Olgę, czyli p. gospodar-
stwa domowego. Teraz Rada Programowa będzie miała trudne 
zadanie – rozpatrzenie podań i zdecydowanie kto do której 
pracowni na najbliższe pół roku trafi. Przekonamy się o tym 
już w najbliższym tygodniu. 

"Wszystkie Małgośki świata" to wysta-

wa w Bibliotece Narodowej stworzona 
ze zbiorów Maryli Rodowicz. Motywem 
przewodnim wystawy jest „Małgośka” – 
najsłynniejsza piosenka artystki, do któ-
rej słowa napisała Agnieszka Osiecka; 
rękopis z archiwum poetki również moż-
na obejrzeć na ekspozycji. W głównym 
holu „Beenki” znalazły się m.in.: czerwo-
ne porsche 911, którym Rodowicz jeź-
dziła w latach 70., pierwsza gitara piosen-
karki oraz kolekcja płyt. W labiryncie ze 
szklanych gablot znajduje się kolekcja 
kostiumów, w których artystka występo-
wała na krajowych i zagranicznych estra-
dach. Wystawa w Bibliotece Narodowej 
(al. Niepodległości 213) potrwa do 9 
kwietnia. Czynna od poniedziałku do 
soboty w godz. 8.30-20.30. Wstęp wolny. 

Czerwone porsche w 

Bibliotece Narodowej 
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Kolorowe, wiosenne kwiaty, pyszne domo-

we wypieki, smaczne sałatki i przede wszyst-
kim jajka z majonezem. Takie przysmaki 
znalazły się na naszych stołach z okazji spo-
tkania wielkanocnego, które odbyło się w 
tym tygodniu. Wszyscy złożyliśmy sobie 
świąteczne życzenia, po czym usiedliśmy  do 
stołu i zjedliśmy biały barszcz z jajkiem i 
białą kiełbasą. Wyjątkową i podniosłą atmos-
ferę tworzyły nie tylko dekoracje i świątecz-
nie zastawione stoły, ale i nasze niecodzienne 
stroje: białe koszule, krawaty, czy eleganckie 
sukienki. Nasze świąteczne spotkania to do-
bry czas, by na chwilę oderwać się od co-
dziennych obowiązków i rutynowych zajęć, 
by porozmawiać o swoich planach i marze-
niach, by po prostu wspólnie spędzić czas. 

Wybory w SOD 

Pod koniec marca, jak co roku, w 

naszym Stowarzyszeniu odbywa się 
Walne Zgromadzenie Członków 
podsumowujące pracę. W tym roku 
o tyle ważne, że połączone było z 
wyborami członków zarządu oraz 
wyborem prezesa. Przez ostatnie 
trzy lata funkcję tę pełniła pani Mar-
ta Perkowska. W wyniku głosowania 
Pani Marta ponownie została wy-
brana na prezesa naszego Stowarzy-
szenia. Gratulujemy serdecznie i 
życzymy Pani Marcie sukcesów w 
pracy, wytrwałości i pomysłowości! 

Spotkanie 

wielkanocne 

Telewizja u nas 

Ostatnio odwiedziła nasz ośrodek 

prawdziwa ekipa telewizyjna. Pod-
glądali nas podczas naszych co-
dziennych zajęć i prac, niektórzy z 
nas udzielili wywiadu, odpowiada-
jąc na pytania związane z realizowa-
nymi przez nas zadaniami. Wystą-
pienie przed kamerą to niełatwe 
wyzwanie. Konieczność powtarza-
nia ujęć, tak by wszystko wyglądało 
dobrze wymaga dużej ilości pracy i 
skupienia. Efekty tej wizyty już 
niebawem będzie można zobaczyć 
w telewizji na kanale TVP Info.   


