
KLUB SENIORA W PSZCZYNIE
WSPOMNIENIA KLISZĄ ZAPISANE…



Twórcze dłonie 
zajęcia decoupage

Pytasz w czym znajduję natchnienie... ja 

pytam w czym nie można go znaleźć!

Tymon Guliński









Zakochaj się w Pałacu Pszczyńskim

Trzeba wpierw studiować historię, jeśli 

pragnie się dalej ją tworzyć.

Emil Ludwig





Hazok na łobrozku
Kartki Wielkanocne

Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię 

przy pracy 

Pablo Picasso





















Jajko w roli głównej
Zajęcia kulinarne w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w 

Pszczynie

Połączenie sił to początek. Pozostanie 

razem to postęp. Wspólna praca to 

sukces.

Henry Ford









Nie igraj z ogniem
Zajęcia w Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Odwaga to panowanie nad 

strachem, a nie brak strachu. 

Mark Twain













Ruch jest w stanie zastąpić 

prawie każdy lek ale wszystkie 

leki razem wzięte nie zastąpią 

ruchu.

Wojciech Oczko

Sport to zdrowie
Nordic walking z instruktorem











Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,

Bo zamieszkamy wśród ogrodów...

Znajdziemy powód, by być z sobą,

Albo będziemy bez powodu...

Artur Andrus

Wiosna w rozkwicie
Zwiedzanie ogrodów Kapiasa







O historii lokalnej słów kilka…
Zwiedzanie Zagrody Wsi Pszczyńskiej

Wsi spokojna, wsi wesoła,

Który głos twej chwale zdoła?

Kto twe wczasy, kto pożytki

może wspomnieć za raz wszytki?

Jan Kochanowski





















Mieć fantazję nie znaczy coś sobie 

wymyślać. To znaczy tworzyć coś 

z tego, co istnieje.

Wojciech Mann

Cuda wianki
Zajęcia plastyczne























Pozwólcie przedstawić sobie:

Pan żubr we własnej osobie.

No, pokaż się, żubrze. Zróbże

Minę uprzejmą, żubrze.

Jan Brzechwa, z cyklu Zoo

Zwiedzanie Zagrody Żubrów 

w Pszczynie



























Zajęcia integracyjne

Przyszłość należy do tych, 

którzy wierzą w piękno swoich marzeń.

Eleanor Roosevelt















Wynalazek druku jest największym 

wydarzeniem w historii. To matka 

rewolucji.

Victor Hugo

Zwiedzanie Muzeum Prasy 

Śląskiej 

im. W. Korfantego w Pszczynie









Spotkanie przy ognisku
Serce Wsi Jankowice

Płonie ognisko w lesie,

Wiatr smętną piosnkę niesie,

Przy ogniu zaś drużyna 

gawędę rozpoczyna.

Pieśń harcerska











Najbardziej twórczą ze wszystkich 

prac jest praca nad sobą, która 

pozwala odnajdywać urok młodości

Jan Paweł II

Zajęcia plastyczne -

gniotki











W oczekiwaniu na Gwiazdkę…
Pakowanie prezentów

Wartość ma nie tylko sam podarunek, 

ale też sposób, w jaki zostaje 

ofiarowany.

H. Ch. Andersen


















