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Prace będące częścią wystawy  
pn. „Malowane marzeniami”  wykonali:  

 
  1. Agnieszka Bednarek  
  2. Przemysław Curyło 
  3. Justyna Dziubich  
  4.Grzegorz Pacyński  
  5. Kazimierz Pacyński 
  6. Ewelina Wojdan  
  7. Marzena Dużak  
  8. Jan Okoński  
  9. Łukasz Sikora  
10. Agnieszka Szczecina  
11. Gabriela Majcherska 
12. Katarzyna Koszela 
13. Adam Makieła 
14. Paweł Zarański 
15. Maciej Malara 
16. Jan Pietryka 
17. Anna Niedziela 
18. Paulina Włusek 
19. Aneta Gas 
20. Marek Krzos 
21. Piotr Skuza 
22. Mariusz Mróz 
23. Grzegorz Wnuk 
24. Sylwester Włusek 
25. Wiesława Satora 
26. Agnieszka Niziołek 
27. Elżbieta Bździuch 
28. Ewelina Dorobek  

Galeria „Starostwo” po raz kolejny udostępnia swoje wnętrza najmłodszym Artystom,   
tym razem w celu wystawienia prac Wychowanków Ośrodka Szkolno— Wychowawczego 

w Broninie. 
 



Dzięki tym zajęciom Młodzi Arty-
ści mają możliwość nie tylko po-
głębienia umiejętności posługiwa-
nia się różnego rodzaju technika-
mi plastycznymi, ale również uczą 
się współżycia w zespole, a tym 
samym przygotowują się do udzia-
łu w życiu społecznym. Zajęcia 
kształcą, rozwijają i ukierunkowu-
ją zdolności i indywidualne zainte-
resowania Wychowanków. 
 

Poprzez twórczość plastyczną 
Wychowankowie Ośrodka rozwijają swoją wrażliwość, 
kształtują spostrzegawczość i zmysł obserwacji, usprawnia-
ją koncentrację uwagi, uczą się wytrwałości i zdobywają 
wiarę we własne możliwości. 
 
Kontakt ze sztuką jest dla nich również formą relaksu, 
sposobem na odreagowanie nadmiernych napięć emocjo-
nalnych, daje im radość i satysfakcję, pozwala obudzić ma-
rzenia.   

Zajęcia, na których wykonano 
prace prowadzili nauczyciele    

i wychowawcy Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego w Broni-

nie:  
Arleta Sadło-Paterek  
Edyta Solarska  
Iwona Sobik  
Iwona Bąk  
Aneta Kierońska  
Ewelina Wiśniewska  
Aleksandra Kłuskiewicz  
Małgorzata Władna  
Anita Szczubiał  
Anna Bobowska  
Wojciech Płóciennik  



 
 
 

Galeria „Starostwo” - stworzona pod patronatem Jerzego Kolarza Starosty Buskiego -
funkcjonuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju od dnia 5 września 2005 r.  

Galeria przyjęła za swój cel przybliżanie społeczności Powiatu Buskiego różnorodnych form twórczo-
ści plastycznej znakomitych artystów zarówno miejscowych, jak i spoza Powiatu, a nawet z zagranicy. 
Twórcom Galerii zależy, by sztuka stwarzała lepszy klimat dla interesantów Starostwa, by urząd w odbiorze 
społecznym był bardziej przyjazny i sympatyczny, by oprócz realizacji swoich statutowych funkcji stwarzał 
także odwiedzającym niepowtarzalną okazję bezpośredniego i bliskiego obcowania z dziełami artystów.  

Obecna wystawa jest XXXIV wystawą w historii Galerii. 
 

 

Starosta Buski serdecznie zaprasza do zwiedzania tej i kolejnych wystaw. 

Zaprezentowane prace zostały wykonane: 
w ramach przedmiotu przysposobienie do pracy z działu rękodzielnictwo, 
na zajęciach plastycznych prowadzonych w bibliotece szkolnej, 
podczas pracy koła plastycznego, 
na zajęciach rewalidacyjno – wychowaw-
czych. 

Prace wykonane przez Wychowanków 
Ośrodka są formą wyrażenia przeżyć, emo-
cji, marzeń, stosunku do świata. Zajęcia pla-
styczne są bardzo ważnym elementem pro-
cesu rewalidacyjnego, który sprzyja ogólne-
mu rozwojowi wychowanków, usprawnianiu 

funkcji psychicznych i fizycznych. 


