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Pamiątkowe wiosenne zdjęcie uczestników zajęć
w szkole w Ciasnej /16.05.2015 r./
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Projekt „Rozwój daje radość”
współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

NR 9/2015
(MAJ-CZERWIEC)

NR 9/2015

Kończymy rok szk. 2014/15 i zarazem kończymy unijny projekt „Rozwój daje radość”.
Kończymy także wydawanie naszej gazetki.
W okresie 2 lat wydaliśmy 9 numerów naszego pisemka. Przedstawialiśmy w nim główne założenia
projektu i informowaliśmy w miarę naszych skromnych możliwości o realizacji w praktyce naszego projektu. Pisała o nas także prasa Dziennik Zachodni w Lublińcu, a dziennikarka p. Aneta Kaczmarek gościła
na naszych zajęciach. Byliśmy zaproszeni przez p. Wójta Gminy Ciasna Zdzisława Kuleja do Fabryki Fajek
w Zborowskiem, gdzie dr Łoboda opowiadał o dalszych losach zabytku. Poznaliśmy się „bliżej” z poetka
z Warszawy p. Bożeną Piergą. Nasi koledzy zwiedzili najciekawsze miejsca w Polsce i uczestniczyli
w „prawdziwych zajęciach” na Uniwersytecie Śląskim. Dziękujemy za wspaniałą przygodę
z nauką naszym opiekunom, koordynatorom i asytentom. Wszystkim naszym czytelnikom dziękujemy za przychylne przyjęcie i życzymy udanych wakacji. Red.
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Wycieczka
do Chorzowskiego
Centrum Kultury
/03.08.2014 r./

Centrum Naukowe
Kopernik odwiedziliśmy
4 razy /2014-2015 r./
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Zwiedzaliśmy także
Warszawę /2015 r./

Zwiedzamy Studio Filmów
Rysunkowych w Bielsku-B.
/06.08.2014 r./
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Żory i przygody
w miasteczku westernowym /06.08.2014 r./

Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w warsztatach naukowych
organizowanych w ramach projektu przez Uniwersytet
Śląski w Katowicach /2013–2015 r./

FOTOREPORTAŻ: nasze sukcesy, wycieczki, warsztaty i przygody

Niezapomniana wycieczka
do Wrocławia – Ogród
Botaniczny
/08.07.2014 r./

Na „prawdziwych
zajęciach” w Uniwersytecie Śląskim.

