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Wystawa interdyscyplinarna – Kłecko, wrzesień 2019

Historia jest świadkiem czasów,
światłem prawdy,
życiem pamięci,
nauczycielką życia.

100. rocznica zwycięskiego zrywu Wielkopolan i 80. rocznica wybuchu
II wojny światowe to ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu. Droga
do zwycięstwa okupiona została życiem wielu Polaków, Wielkopolan
i mieszkańców ziemi kłeckiej. Za tę krwią okupioną wolność bohaterom,
obrońcom ziemi kłeckiej cześć i chwała!
Prezentowana wystawa rękodzielnicza przygotowana została przez
członków Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
„Promyk” Dębnica. Autorzy prezentowanych prac swą twórczością pokłonili
się bohaterom, obrońcom Kłecka pamiętając o ważnych wydarzeniach
historycznych. Prace artystyczne wykonane w ramach projektu utrwalają
wiedzę o tych wiekopomnych wydarzeniach w historii naszej ojczyzny.
Kwiaty na obrazach, pracach manualnych i fotografiach dedykowane są
bohaterom ziemi kłeckiej. Są dowodem naszej pamięci i wdzięczności za
upragnioną wolność.
Bogumiła Górniak
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Bohaterom, obrońcom Kłecka
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Renata Mackowiak, aplikacje

Prace uczestników warsztatów artystycznych zrealizowanych pod kierunkiem Lucyny Smok, w Pracowni Artystycznej Pod Patronatem Przyjaciół Dębów Rogalińskich w Rogalinku.
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Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica
w obecnym kształcie powstało w 2013 r. (wcześniej działało pod nazwą „Stowarzyszenie
Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne PROMYK w Gnieźnie, Odział Dębnica). Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych
form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych i osób starszych. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania celem niesienia pomocy tej grupie społecznej znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. (KRS: 0000430706)
Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art
Therapists (BAAT) arteterapia jest formą psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media
artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może
lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do
pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. (pl.wikipedia.org/wiki/Arteterapia)
Rehabilitacja psychiczna przy pomocy sztuki odgrywa dużą rolę dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Twórczość artystyczna członków Stowarzyszenia „Promyk” Dębnica jest zgodna ze
statutowym programem „Rehabilitacji przez Kulturę”. W ramach Stowarzyszenia realizowane
są zajęcia artterapeutyczne w formie fotografii, malarstwa, haftu, tkactwa i krawiectwa artystycznego. Uczestnicy zajęć bardzo często organizują wystawy swojej twórczości dostarczając
odbiorcom pozytywnych emocji. Ich dewizą jest, że sztuka to obraz i interpretacja świata jaki
nas otacza, pozwala lepiej ten świat poznawać i znajdować w nim miejsce dla siebie, poczucie
spełnienia, „bycia potrzebnym”.
Bogumiła Górniak
prezes SART Promyk Dębnica
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